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توطئة

هـبتاريخ.العلومبتازيخشاشسعآشملاه!تماممنالآهـقامبتاهـيخاهتماميرلد

منعليهاالإجابة21لإنسانيحاشلالتيالهامةالاستلةاحدان.البشرقيالفكر

تتشياتارمتطوكأ.الجديدةالمعرفة!انبفاقلإبداعافهمهوللتاثلخدراستهخلال

تمكنهدقةأكثرهـمعطياتبأدهـاتمزثذاالباحثأصبحوالتارلخيالأثرقيالبحث

العصوتعبرالإنسانيةهـالإبداعاتالكثيرلظهوزاكتمالأاكثرصورةرسممن

التفصيلية.تطورهالمراحلو

نشوتهاتاريخفيللبحثبقوةشدتنيالتيالمجالاتأحدالأرقام!كانت

معضما؟فيسحيقةعصورمنذالرقمارتبطفلقد.عديدةلآسبابوتطورها

راسخةشبأبعاد،عميقةدينيةشبرمزلة،نفسهالفكربتارلخالقمديمةالحضارات

شثيقاارتباطاازتبطالرقمظهورآنذلكإلىآضفا.الإنساننفسانيةتطورفي

المستوياتكافةعلىتعخ!يدآحياتهازديادوالإنسانوبتحضر.الكتابةبظهور

يجعلنيكانكلهذلك...رغيرها!الدينيةهـالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

.خاصبشكلوتاريخهاللرياضياتدراستيخلالمنأهمتساؤلاتعندأقف

اتالتصوفىعنتمافاهـبعيذاالتجريدفيموصلأآصبحاليومنعرفكمافالعدد

بآشكالالطبيعةفيموجودةالآعدادأ!كيفنكتشف،ذلكفمع.للعذالأولية

ففلمعقد!عددفيلنظامالنهايةفيتخضعالطبيعةقوانيهتأنوكيف.مدهشة

ظهورهبمجردالعددلعبآخرلى،جهةشمنتطورنا؟جوهرفيالعدديكمن

الكونعلى!الرمزيةالدينيةوالنخمسيةإسخماطاتناتطوكأفيهافادششا.الرقمي

المفطخنيةغيرفالمعامناشكالأنختبرالآناحتىنزالولا.حولناماوالحياة

مغمهومصيربشكلآحداثآ!كائناتآشظواهرمعالرقماشتباص!في)ظاهرتا!

تجريذا.السابقلسؤالنامعاكسربشكا!نستولد.آنيمكنحدآيفإلى...لدينا

نفسانيتنا؟منرياضيا
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!!تحولمارسرصا!.ينوس!ريتعمؤالآشقامابتاشبامتماميبداهكذا

التيالمراحلتتب!سبيلىفيالمن!جيالبحثأ!مجاالىالمعرفيالبحثأ-مجا

منذكبيرةكانتالبحتصعوباتلفى.العذرالظمةمالآكأثعبرهماتتطو

هذرتتبعفياضحةش!حلئجيةاعنمدكتاباآجدلمآ!نياهممحارمن.البداية

فيمتخصصةكالتإليهاعدتالتيالمراج!ءفكافةللأشقا!ا.الطويلةالمسيرة

رآبسيطةآرعامةكانتآ؟،موضو!ياامجغرافيا2آزمنياأكانمم!ت،مجال

فيرالحضازيةالزمنيةالمراحلب!!للربصالحثيعملدر!إن!ثاشموسوعيةشاملة

التطوزيةشدالصيروتمثا!ا!حا؟قدلخب!المؤمنقليا!عددكا-إ-ر.ائرقمتطوق

الرقم،مفهوممن؟متخصصرمع!تاتجادضمنذلككا!فتمدمتتاليةمراحا!عبر

بحثمثلآوالعذأنضمةآتاشبأ!حوجيتلىلجنغمييفالق!تمالبحث:!

بسرعةتنب!تفقدالحقيقمةركي.الستييالعدمنضاإتا!يخحولثورش-دانجان

حوأ!اساتالدشفيا-.السوعلىرالعربيةألاجمبيةاالمراج!!فيكبير.نقصإلى

المد.منظوماتلىرآباتجارشكاتطباثلسياوالآشقاماأ!لآشكاأ!الأرشالظي

رمنها،كثيرةفكالتالراتعةالمفامرتجبهذلىللبدءدفعتنيالتيالحوافزآما

.الآحيانغالبفيبينهاشبطدش!.حياتااالمتناقضةص.المتوفهـةالمعلوماتغزاكأة

ومبسثمهآ.قليلةكانتالموضوغهذاتماولتالتيالعربيةالكتبانفوجتتكذلك

آشكالبعرصتاحياتااكتخمتشللرقم!يةالتص!!المراحلتتب!مسآلةداثقا!تجاهلت

الهندية.شرالسبآيةالمصريةشالبابليةمثلالق!ديمةإلحضازاتبعض!فيالآشقا!ا

اشتركترقد.لحديثةاالآشقاماساسرأشكانتآهـششباإلىاشتملتالتيالعربيةثم

الآشقامتاقيخحوأ!الحديثةالأثريةاالمعلوماتبفياباستثناءبلاالكتبهذهكافة

لظرفهاشلخيالتالتسلسل!اتحليا!اشقامالاشالنشوءف!مآشتفسير!آقي

جالنايسدآنيحاولالعربيةباللغةلوضثبحثمهقادافقاذلكشكان.الحضارفي

لحضاشيةاتها!اإنجا؟لعرليةاامنصنتناهـبحتاما!ص.الانسانيةايرشتامنمهفا

الآ!لى.بالدزجه

متقصطع.بشكلإنما،سنواتلستهـ!الآكثرالكتابكذادثيالعما!استمر

العصرإلىالبداياتمنالأكأخاماتاشبحع!!قصةسردإد!صوأ!الوهمدكيكا!ش
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علميةمنفجيةعلىالحغمافأس!مبسصااالآسلوبا!يكما!لتحاصشقد.الحديث

دآبديهيةتنا؟لتهاالتيالنخماطبعض!تبدرصقد.لةالاصإآ!المملالسردع!تسدد

فيلمحغصت.الممكنةالتخماصيلى)دثيةاصيأتغنصىا!أشدتلكننى.للبعضمملة

فيمااحلىكوتلويتاالق!صةاعصيألكي.شكشيةاكا!الوصخميذالتغماصيلبعفر

نضاإملآصلىمستفيضةمناقشةكمناكششرلآسص!إذكراهسالجدهكذاو.التاشيخ

وكلي.إدح.المنطثتةشعوبإنجازلحئيقمةتاريخيلغمهممحاشلةآث.الستينيالعد

!المفيد.الجديدفي!اقصةالعرليئالنتاشيدقيب!!وضعتآننيآمل

علىشجعنيمنكا!إلىالقملبمنشكرتوجيهمرالنهايةفيليلإبد

.العادةفوسفايزهـالآستاذ.اليازجيندشدلأستاذا.إنهاثهعلى؟العما!بهذاالبدء

علىالعملتطورتابعالذفيعرفةمازنشالدكتوش.آفييرلنوسديميترقي1هـالآستا

شحادةوالأستاذ،الملاحظاتبعضرشقدمفصولهبعضوقراشنواتضدةمدف

التصحيحاتبعض!آرشدللكتابالنهاثيةالنسخةبقراءةتخضلالذقيقيالخوش

إلئالعربيةالآرقامانتقالفصلفيبالتوسعيتعلقفيماشخاصة.تالملاحضإش

منليلابدكما.القرلبالمستقبلفيبهالقيامآرجرماشهوشهاشتص!إآورهـبا

كيضمليبداياتفيساندونيالذينوآخوتيوالدتيإلىقلبيشكرتوحيه

الأستاذدجيولزوكما،السهلبالآمرللكتابةفيهالتفرغيكنلمشقتفيالكتاب

ليوقدمترشجعتنيالبدايةمنذالعملمراحلتابعتالتيالشريفسلافه

العما!.اهدلإتمامالضروشيالعو!

الخوريديبموسى
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الأولالفصل

المجردالعددغلىالشكلمن
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القديمةالبشرياتعندالعدديةوا!اسةالعذ-ا

تألاإ.ليااشبعيدذالأصولإلىايبضريةلابداعاتاصاتاشدشاسةدائمأتشدنا

نأوذلك،تايبفهـبتضاءارتاهـتصتجدأسحية!ماضرإلىتأخذناالأرقام!راسة

تطوهـونيالانسطاس!ائناباهـتقاءيبدوكما!هـتبطةنفسهاالعدديالتجريدعلىا!درة

توص!!كيثو،الأ!قاحمضيهـتكيفومتىنم!!منأسئلةتودنا،وهكذا.إمكانياته

موجودينالتي!يرواصتئثيركانهلىانمطكنأسثلةإلى،الكتابةتعلمإلىال!!ان

العذيستطييمدائمأ!نوطور؟طهو!همنذالكتابةالإنسانعرفوهل،!ائمأ

نأتيأنقبلتغيرتطوهـوأماليوممثلناكاتححلو؟لانساناظهرومتى،والحساب

مستكلةكحيأم،ببيئتهوبتطو!3الابداخوالتجريدعلىمقدرتهترتبطوهل؟نحن

بهمايسم!!خ!حصالتساؤلاتهذهعدىقدهـالإمكانالإجابةسأحاول،كذاعنهما؟

ال!ثى!قشيقامالآسلتاكأيخشاملتصو!ضعونستطجعبذلكعلنا،بحثناموضوع

القديم.الأدنى

هذاإلىالعودةهـهـرتعطيناالتيهيالأدنىالشرلىلمنطقةدراستناولعل

اطبشرباتعبوهـ!ئيسجةنقطةكانتالمنطقةهذهأنمعروفأباتفقد.السحيقالماضي

مستمربشكلىفيياالانسانياتتواجدتوقد،روباأووآبالىافريقيامنالقديمة

هـهـاحلىأكعمابعفم!شك!ه*شهداتفقدبالتاليو.سنةمليوننصفمنأكثرعبر

!نه.انحدكأناالذقياحاقكاالانساتاضيوثهاآضوكان،الانسانيالارتقاء

منذطير(تستياال!ئيسباتتبةشفيالمصخفةالثديياتإلىالإنسانينتسب

!!ىصلوو،طويلزمنمنذالبشريااتصرعتمايزبدأوقد،سنةمليون07نحو

مليون4نحومنذإنم،!داولاياأا"هخ)،4عالأوسفهـالوبيثكوص!ظهورمعحاسمةمرحلة

بعداتصفقديخكنا3"الأولالمنتصب"الب!رقيهذاأنمنالرغموعلى.صنة

مابينافوخهذاطولقيهـاوحو.بالمقابلقردأيكنلملكنه،واضحةانسانيةبميزات

بعفرعلىاعلمماءكأهـاهـقد.هـسطيآ3سم55؟لىإالدساغيةسعتهوتصل.ام115و
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ق!31!هـاضا!5!شصااانيةنصوااخصىس-د!اسحعححفض%اشتغنفااختياشئحةكأأتر*ثا

ه!اشف!نية.ههـاعسيهاحعفححيهالمراد3!صعض

محوموحيابيلجسردةعيجديدخننهمهـف!قيسنة!سليز+لآضحو!دب

11أهلهتنسص305سص)()(+ه)()،؟!3!حححح!شهسعة-ات!؟)،111)(ول1،+ا61ا13
هـ!.!ا!.....!!!

دعي9!لنهذاواضر!بش!سا!اح!هـيةعاكتا!متاعنوشأ-حح!اطاصبذاصيةا.تاشعس!-!

إهـكتو-!الهومومحوجديدنجمثىهـياضب!6لمخةت!ليو71.نحو!نذ5ط3نجعدث!ىا!ط

؟!جدكتوقد.3سماو؟7+ا7كما3ب-اسدمأغيةاسعف!ت!او،آ)(!+)،ا!ا،(خما!ا.ابخ

تنظي!اواستطاخ،رمتص!إيخخححىهـبذكاءوكأن.اشتدبراأااكعااأنساءصخخلفكأآت!اعه

منجديدنمطفهـمعهو.سنة333.833نحو!نذالمواقد!أسخع!مامعس!!أنه

بنحتالناحتلايكتفيوفيه،المة"!حسا15أقياهـقياساسلوهخأباسجياحس!قياصختحسيب

استعماله.ينةلوبهامصلهاابشكلهمسب!يض!با،اخص

اليوموسابيان!وجديدنوعضب!،ص!إكأكخواسنهومهوبعد

تالانسي!رنياندرسابيانححومو:أساسي!!بنوب3!ث!ثالذقي،)(+دما+116،كهاحاا1

لابلاه!50+3115أ"الهحول5!دةا+حتبياسانبياسا!حههـسووكأع+ا،اسالأ،(0ا،حاا!اافي

إنسانظهررويرجع.حولجححاالتساؤلات!-يثبهـانثثى!إكأب.!احذب!تضت

أواا!شححو.3سم)007لىإاسدماغيةاسعتهتصل5،سنة)(لأ+ه)،)(نحولىإاساخدكأعبإ

نحومنذشذلك،تما!أوسةصرب!اضهامحفآسباابا!ق،لاه.3سوقايد!!عسأي

،سابياتسابيانأوح121،16+لأ،351ومانيون!إنسانضجوشبعدأقي،سةإ()()(لآ؟

محذان!ثنح!.5.سنة)،033؟س-أ!تقحااحديثةا11-احتضد015!:-ات
!!!!!.!!ب!1صيوهـحا!أ

فييطابة!وعو،فلسط!!لمحي!!!السخوةكفشييتشفسحصامانج!صااسيههـءنالإنس!أ

لأأ(3؟وه)(13ب!!اصدماغيةاسحتهت!او!05احاي-الإنسطاصشاا!ى!أحديدا

أوروبا،إلىالأدنىات!!اثحنطضةانتقا!!الإشساانااصأا!أ2اخيواا!ثابتا!لمم.س!

الحديدةةالقاشالىاجعىل!صاأثى5آسما:3.هـئسضتاحتا..لم-51ح!ا!!ح!
ءس.!-هـ-.-!!صا.--!ص.-ء

آصتهطءكافةسيافناحاتأشثامخ!لف!راظشد05سنة"")()(؟!ند!يعح!!مط

!العقلية.اممنفسيةا!قدراشه!بتفتى،كأاحختاكأاكشب!باكأعه-ف5،ا-اشحاا
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ضأثعاا!إاللاممتخرأه2ض!شف!اعددختيقلىساشيهوح-!وآنساناستطالقد

الأثث!ذلحدتأاكف.يةكأالاسخئ!.ا!حيهاذإلىأص!انخقاأكصمجاكانو.المستويات

!صرأححسبا!عا-!ى!3عدصدثمخاط!!شيذلكلعدآ،الأدلىالثىهـ!سا،دفي!ة

لضد.نئمسيوفيتف5اجتمأعيضت!إم!ذأ!كاسدتماش5،الوسطىوأسريكاوا!ن

آلمس5،أ!هـاعةااواشججو"تبناء؟،هـاحيوانااتباخبوتدجيزالانسانهذاتعلم

كما،الأنججديةا%!الأوحرتفوبهـ!اا5الكفابةابداالىأ!هـآوتوصك،الحرفأولى

يد.هـاكسسالحلمآنماصاطأهإلىقاددممامخخلضةوفهـشيمعذأنظمةأوجد

س-،ا.أابجذا!ماالااخاشاتدحوجسخصيههعثي،نوساليوصلالسانلالدوكان

متحاسية.5ستناعحمةنئمسحة5دححية5تتكلخجةاتقدشصتو،تهـذمتم!اكمةخبرات

است،صقد.عشلب5ونفسيايولوجيأفيعليهانعكستالنولتةوشذصبأنولاشك

امتثاثآ5كةأ!هـ!يهـهوأصح!!،الحاليلإنسالىا!!جدآالفهـيبالفيزيولوجيلكله

اشعهد"وإأسداخليةاهـاهشعمتعبيردهـباتا!شميةاحاجاتهتطوهـتكذلك،أسلافهمن

اكتشافهوجاء.اسنأحجة!حذهعلىححألآمخاالأساطبوتعذ،نضبأأ!وأحلامه

التج!هـيد!!ثادهىاأمعشنيهةبنجتهصيحاد!تكلحتص!أتعببروالكتابةللعدوتطويره

والاسخك!افالبحثعلىوالقدرة

محدهإلىالتو!طثنط!؟!ومانيو!!لالستاصسابقةاياتاثصعرماذأولكن

طيهي!عاا!مدييهتاشكلص!ية3اصقدربااكخكلت5،بنهاخاصاتطوهـعدآلمالبضريات

إكباتاحيوالااعلىآج!هـيتالخياساتالدشنجينتأغد.عددونالصغيرةالكميات

شفوت.اللآشيااءدصصعيرمجموعاتلتححجى!متهايسم!بسي!%عدديآحسآتملك

طلثداتانئ!تجةخايئابا!ألابد5.يبآتفاخمسةعندا!ددجةاالحامةهذه

أتصليصااش!اأ!آدعاصيأجةاخ!االبدائيةأ!حاش!العفراكخ!اث5صانو.أيفآالحاسةهذه

ا*ظاضىكتظدذ!حوجهالحطاسةصذد1!آإثصيةاشض3لتهذدأعمآأسؤثالحديثةمدنيخنا

اعحما!هدتهـاوحالذينللأطفالىاضسحةباالأس!كذاصك05نفسهاالحدودهذهضمن

ع!اهـدرتتحطلماذالكلمص4دإلمعدهللأعدد،الىولايمىشيم!مهرأ،14و12بين

بعة.الأأوالثلاثة
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فهم!!اتتدسلااصو!اخدحمداصتصحمصرىاحدفكأإاشعص!دم!!ا!لا!ااإث

ثب،يعةاثأهـاتاكألةاممعدععىا!عيةصمدكأاث!!ءإكمحدث!؟؟عدثهـا

"!ححذأ،3"!أحددفعةأخمسةأ.حةصالآاكأ!إ،يتشقياتمضساممعددقيطب!!ا!آل!خت

اخعدديةا-احاإسةسايمى

شةالمتاشبواسصهآللعذالم!صانياتصوكأشد!ا!تاتنياندإكسأنآ!لأشك

يثنلملكخه.أسلافهمنتعتيدآأثآصبحتقدلتكطتهصحب.بدائيب!ثل

لأعدادباخاصةبهـألكلاظضطوكأالنها!مة3"تساالمصآحد1!كأاشفقلع!ث،اصقآلا

سهلفترةتعا-ثذقي11نياند!تا!إكانآتآيفآولاشك.قامبظهوهـالآشباصتالي5

كانتأننهاننيالتيالإيمائيةا!هـكةاسفةنجوكأ!اتبعصم!ا!هنقلىد!!ساليوا!انسات

اخاصة.اسغف
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بشكلكلهاأسلافهخبراتاخخزنتالتيالمحصلةمانيونكروانسانكانلقد

فيبهاقاملاتمحاوعنلديناالآثاريةاسدلائلاأولىوتهـجع.مباضرغيرأومباشر

!نة)7ولأهه555؟3نحوبينيمتدكماا!ذا،لأعلىالقديمالحجريالعصرالىإالعذ

ومع.خاصبشكلباأورهمنمختلفةمناطة!علىالدلائل!ذهوتتوزع.م.ق

موجودةالمختلفةالبدائيةالعذإمكانياتفيالأولىالآثارهذهاستمراريةفإن،ذلك

إنىتشيرو،عامةدلالةاللقىحيذهدلالةأنلحايؤكدمما،العالمأنحاء!ختلففي

7؟91عامعثر،مثلأتشيكوسلوفاكياففي.عمومأالعاقلالانسانعدالعذبداية

كللتتألفسلسلت!تعلىموهـعةفهـضة؟؟عليهحرتوقدذئبةكعبرعظمعلى

العصرإلىالعظميةالقطعةوقهـجع.صهـاتخصسمنصغيرةمجموعاتمنمنهما

!يمكننا.أ.ثمعا00007و00003بينمالىإأيداولق+ءحدةا+حصيينياورلأا

ليلةمرتكلماأو،سريسةصادكلماضاتالزهذهي!كانصيادآأناضرالافتر

ح!أ--صححسي
:-ا-ءة.ه.ة.ه...------

،5?ءه..ة-=-ت---جيم

ءج!-////ء/!/ا،لمبر!--بهص---0015--،،0---،،!عجصأ-؟:?.ء!-ا
-----لمالم!ا---كأ-

/-يصلم.ر،.-..55"00..4.0.،0

،50005?.-ء ---
--ت---!!ر!كمبر=------

العطاألحت!اوقدالداطس!سلاسلعييالفشصاتىأأ!طالأحد!سم

الأعلى.احاخرنيتيا!!ب!حع5،ت!رراكأح+حع)،34)(ول!د"2دهدىفالأ-ا

هيعليهالطا!!ةأصضاطأ15كتشطأل!!هدشسبادشابأالعظاب-ص-وهر

ليرع!يواعاقص!لأطوأكأتحيهلات
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الكمياتتجلكأضعصص!أكأص!!سهااصااعتميدبهاط!ياقةاأت!صمهداتص

واخاتا!شدالرإسطةاحصا!و%سهـاءأت

وأتلالحصبأولأصاءلاانجةاش!ااخع!لط!يتئهطباصي!اثنةينةألضص!ذ:تفد5

السيما!آلا!عص!،طريا!تتاراعمىقيةألااشراهدأحدل!-وححي،صاتلااخثص!

لةنمفالااملعد

.الأرقامأشكالأبسطمعتعاملمنلأويغذفإنههكداو.أهلهعننجعيدهوو

دراسةوعلىكما،مماثلةفأخراكتشاشاتعلىالوأقعفيضيةاسضقهـتورهـكحذهو

.الفترةتلكفيالإنساانإمكانباتلاهتمامالتمأنية

المرضاتححذهبحزميقوالقديرالحجرقيالإنسانشتصوعليخايصعبقد

الأخرفإبداعاتهناتذ!إذالكننا.المادجممامئابلهاوالكلرضةب!!أسعدديةاأطقاكألةبيدث

وتزيينوخياطتهااجلودتنظيفوالإبرةاكأ!اأوالصوانيةالأداةنحتم!الفي

حمقية،إبداعيةومقدرةنامسليمحرعلىلهت!هدرائعةفنية+!سصاتمغاقهـ3

الفرضاتبينالموازاةهذهمثلإقامةعلىبالمقدرةلهلأعترأفباددتأفيأنخا

قطعآ.ول3*7أثهمماحكماششاكألكسندشا(لتاهـيخ!اقبلعالمدرسلقد!الأشياءاو
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تد،هـصعيا-3ختلةءت!ةموااشعمم!جمعيىأقدو،نش!ياللفخرةترجعكثيرة!مية

اتصهخذدعلىمعضدةشدهـصاتدوجويةالمجهربالدراسةاسهتب!!و.كينيافيأحد!ا

الآد"أ!نباصتالأبحماثاآكأ-ت05انضححرأطوارمراحلىئبهبمتوالياتاسبآغاتتعلق

يةاشسوصهـاتهـجودتب!!كذلد.ابيوالتهصهـيو!أطواشتخعلأغلباعلىيخعلق

!.!ملثالمصااتالسضل!.اتافى!اامحنعددآدر!يآالظا!هـةتكرارتشبهـإلى

!الابأ!حطآفحششتس!%ذأ؟خساتالف!حذهعذالنهايةفيالانسانهذايعرف

بطريتةالعذعا!صر!تهلايمحعذلكفإن،اللعذشفهيةسنظومةتطويرعن!يسدأ

دائصالأنسا!يحملبامجمو!ا(تإلىمضسمةوثابتةأشياءمعالمطابقةأوالمقارنة

جسيحه.منالممى!ة5الرئيسجةوالنقاطالتدمينواليدينكأصابع،معه

الجسمصيآهـاسيةأضقااطثابتمعيرق!تيبمعالمتثاهـشةعلىالمقدشةأنلاشك

علىهتالضدرة0الترقيملأصولتتبعخاسيالىفيإهمالهلا!لحكخناهامأتطورآيعذ

زدهانثابتةالأساسيةأنحئاصأاتوهـيع5استعمالفيطويلةخبرةإلىتحتاجالترتيب

تلدفيكا!العذإنالقوليمكخخا،آكأ!بشكا!05بهانةمضروذهنيةأرقاموجود

ذلكيعخيأند!ن،منتظمبشكلثابتةنقاطلتتاليشكليحفظعنعبارةالمرحلة

دنااتهـو05مامج!هـدآمعخىأوعددآتمثلالمتخاليةهذهفيمرتبةنقطةكلأنمعرفة

فأمالي.ا!ذامنالنمطهذاحولدقيقةوهامةةفي!بأمثلةالبداثيةالقبائلدراسة

ثم،إصبعآإصبعآأيديهمأصابه!بلصريعدونمثلأ3+ه+تورسمضيقجزربعض

إشىينتقلونأ،الثانيالطرفصيالمقابلةالنقا!ثم،والكتفوالمرفقالمعصمنقاط

الوجهنقاطمع؟3إلىيصلأسذكمااالنقاطهذهعددالحاجةتجاوزتإذاأما.القدمين

أصغيراتاالعصيات!ت!!مةإلىاللجوءفيتم،وغيرهالأذنينواكالعينين

أحملياا!داأشكاللأوإلىفتكماالعصياتهذهاستخداموث!.المساعدة

فقد.العالممنفأكأ!مناطقشيولابل،الأدنىالشرقمنطقةفيتطورتالتي

،أحقاماوالسا،حفدهـوخعلىالكه!ضاتث!اءدفينفسهالمبدأالصينيوناعتمد

-15-

http://www.al-maktabeh.com



االفرضاتمنبدلأالحبالعقدفيالمشهورةيقتثافىعلىالوسصىأ!!ي!!ا5شعوب

لاتالحاهذهكافةسيالمتهاكأنةعلىيعتمدالعدأسالم!كانو

العذفيالطرنىهذهوهـثواالذينالبدائيونكانكث!!؟خنا!اءأىسؤأيطم!ح

بهاينطقالتيالألفا!دراسةتبين؟هذهالجسميةالعدنتهاطعلىتسمياتيفلقوت

ودليلالعذنقاطتمثلالتينفسهاالأعضاءتسثياتأنياع!همأفاءالنالم!لاءمحة

العينأوبالمرفقالأمريتعلقعندما،أحيانآ!قمينعلىتطلقنفسهاالخسميةأنذاسد

العذفيهامآدورأالبدايةفيلتلعبماكانتالتسححياتشإن،دتهذاومثلآالأذ!أو

ظهوريتأخرأنبالطبعالمدهشومننشحهااشعذنئاطلترتيبكاناكذقمااسدو!رجمضا

هذهقدمإلىيرجعذلكتفسيرأنونعخقدواخرتبةالخابتةاالخقاط3أ!دتسمبات

زمنإلىرجوعهاوربمابل،جدآطويلةعصوربوتأصليتواكأثي)و،يقةالص

التيالأسماءأولىأنفيهلاشكفمما،وبالمقاب!!،الناأطة!غب!تالىلياندرإنسان

وهذا،الجسمفينفسهاالعلام-الخقا!هذهأسماءكانتالأعدادعلىأطلقت

أيضأبدائيةأقوامأوقديمةشعوبعدةعندقامالآرأسماءدشاسةنتؤكدهقدآيفآ

كانتبل،تمامأالمجردالمعنىتحمللمالأولىالهـق!ميةالتسميةفإن،ذا!كومع

عمليةنفسهائوقتفيوتختصر،""العددقيتذ!هـالترتيبعلىالبدايةشيمساعدة

نأقبلطويلوقتمفىفقد،وهكذااالمطلوبةالنقطةإلىللوصولالعذارتكر

.العدديبالترتيبمقترنمعخىإلىاللفظالقديمالإنسانيحول

العلامنقاطبواسطةإ.ص11فكرةاعتمادرةصيروأنإلىأ!!آنثميرأنيجب

وفقتتملم،عليهاالتسمياتإطلاقثم،بغيرهاأوبالحصىأواتضابالؤسمقارنتهاو

أقوامعندرأيناكماوبسيطةمحدودةاستمرتشقدومسخمرةمتجانسةمراحل

وأ،تسمياتدونبالعدأو،(!)أربعةحتىبالعذيكتفونت!هـيحآاليومحتىلايزالون

اكتشفتالطريقةهذهفإن،كذلك.الجسمنقا!ترتيبعلىاعتمادآفقطبالعد

العذفيواضحأمنهجألتعطيالمناسبينفالظوالبجئةتجدأنقبا!ومراتاتص
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الأولىالعدوأنماصالنولتة-2

المعلوماتاسغا!ومحاولةالخيالعلىاعتمدالآنحتىبحثناأنأعترف

تقدبهـللقارىءأقهـكهـاننيجدأواسعةتاريخيةمساحاتعلىبحوزتناالتيالقليلة

علىالقديمألانسانحرضتالتيالمعلوماتأكحمعلىالضوءتسليطفينجاحيمدى

البداياتسترةحولوالأسئلةكماالمخيلةإثاهـةاستطعتقدأكونأنوحسبيالعذ

واثموقة!الغامضة،تلك

ومع،ويثينأ،وضرحآأكثرمعطياتمعالتعاملمنلنافلابد،الآنأما

نحومنذالنولتةعص!بدايةإلىححناثيرونحنأضيه!ومكانيةزمانيةمساحات

الحديثقيالحبمالعصرليساليومالنيوليتيبالعصروالمقصودسنةآلافع!رة

ححذهومميزاتتطوهـاتلاستجعابكالمحيآيعدلمالتعريفهذالأن،اللافظةتوحيكما

م!تالانسانشيهانتقلالذجممااحصراأجوماالتسميةبهذهالعلماءويقصدالمرحلة

فيالتحولمذابوادرأولىظ!هـتقدواالرعوقيوالزراعيالانتاجإلىالصيد

وشاتالسوريافيالأحمرواب!فيبطالىموقعيفيوبخاصة،الأدنىالشرق

حاليآكياقيفيحويوك

القديرالأدنىالضرقشيالنولتةصيرورةلتفسيرفيهـضياتعدةطرحتلقد

آلافمئاتدأمحياةشكلمنالانتقالليذاافتفسبهـوتقديميمكنكيفلكن

الخفسيالاستعدادأنلابذجدآ؟ةقصيرة!خلالوتمامأجديدشكلإلىالسنين

فتمرسهالقزهـةححذهتحقيقمنمكنتهالنضجمنمرحلةبلغقدكانالانسانعند

أجياله،عبروالمتوارثةلاشعورهفيالمكتضهـةوالخبرات،الطبجعةمعبالتحاملالطويل

كالبيئة،مساعدةخاهـجيةمعاملاتعدةمعتوافقداخليئكمعاملبرزكلهذلك

علىدلالةولنا.إلخالغذاءتويروالمياراتوتطورالديمغرافيوالنموالمناخواعتدال
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ومنمكانمنأكخرفي،النولتةفعلأي،التحولهذاظهوراستحمراريةفيذلك

الصينفيالأقصىالسمرقفيالأدنىال!رقبعدظهرإذ،منفصلبشكلقاهـة

مركزمنأكثروجودفكرةالعلماءويطرح.الوسطىأمريكافيثم،مختلفةوبطريقة

العامالنفسيالاستعدادحولفكرتنايدعممما،نفسهالأدنىالشرقفينولتة

صيرورةهيالنولتةأن.لأداكاس!7+أكوفانويبين.الثقافيللتغيرأساسيكمحرضر

تحفترظروفضمنومتأنواعبشكلوالشعوبالجماعاتاعتمدتهاثقافية

خلالثقافتهاسادتالتيالنطوفيةالمجموعاتعندالأولىللمرةنلاحظهاواستقرار

التغييرإرادةوفهمتفسيرويمكن.القديمالأدنىالشرقمناطقم.قالتاسعالألف

أكثرطبيعةومع،وعددأتعقيدأأكثرمجتمعمعوالذهنيالنفسيالانسانبتأقلمهذه

وليونة.غنى

ظهرتثم،م.قالتاسعالألفمنذالشكلالدائريةببيوتهاالقريةظهرتلقد

حويوكوشاتالأريحامثلالمدنأولىنوقبتآلفهاشكلتالتيالمربعةالبجوت

لإنسانابينربطتتقنيةإثرالثامنالألففيالتدجينوظهر.وغيرهاودمشق

أيضأالفترةتلكوفي.والخنزيرفوالخروالماعزتدجينماتموسرعان.والكلب

بقبيلالمرحلةهذهوتدعى.وغيرهاوعدسوشعيرقمحمنالحبوبأولىزرعت

فيإلاوتنتشرتظهرلمالفخارياتأنإذ،الفخاريةماقبلالنيوليتيةأو،النجوليتجة

ازدهارتاليةسنةآلافثلاثةخلالالقديمالأدنىالشرقوشهد.م.قالسابعالألف

واشعاعالرفيعالتقنيبمستواهاتميزتالتيالمدنأهمومن.بحقرائعةحضارة

وأريحاجرمومثلاليومشهيرةباتتمدنأنذكر،ثقافتهاوغنىديانتهاوتعقيدتجارتها

النيوليتيللعصرالمميزةالابداعاتالمواقعهذهفيونجد.والعبيدوحلفوحسونة

وجلود،وخشبوحجرطينمنوكسائهالبناءوأنما!الصخورصقكوالنسيجمثل
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وشيئ،أقدهـ"طو!ائب!ا-جاا!الألسدا-لت5!اتأد!ا5هـقيسنالزكأاعةتقنياتوتطور

حتىنستعححلئهااتسلاحأذتةاتثتالئش!ذتلاثإنسانبلقد؟الفخاهـيةالآنية

والحلجالحياكةتلا!أالآنيةأ!آش!!أهـ!ختلفي!تىوالأبالدسوضتمثل،اليوم

محراثسراعه11آلاتدحععكمث!5،واحعحىسوالجرصوالطحم!كما،والغزل

كحذهعلى05القخدي!!هـاالخيرط5!الصابوتالإب!3كأوطو،محاوغيرومناكشومعا"!ل

يطورهـات3،0ستمب-!اخاتضشوسآ5صحزتأبد،الانجاكأاتمنالواسعةالخلفية

دو!وهواشتعا-ينكصبإءعيحهـماشي!اتساأش!!ا!أثلىوا!ذواوالتدوينالكتابة

خصواةاطتقدماحسا!بوالآهـفاءاصةهـد!صيهلابذعمىسلبدءكافيةبامكانيات

.3الحفاردربعلىجديدة

الئرنمنذأجيإالآتاراعللصاءتط-ب!أ"تقدالأدنىثائشىمنطقةكانت

وكان.نالضهذابدايخة!عالأإشيننت!آعمائكب!فالمخهجيةالتخقيباتلكن.الماضي

التيالم!وقياصط!!ص!ا-هـ"لمح!ا51ااالأخ!اخلكك!العاتم5بلالعلماءمافاجأأكثر

فجأةالعالماكخ!فشضد.يةالمسحماضاحصتاباتبابعدفيصاصتىكتاباتعليهاد"ؤئت

ومع.الأقلعلىم.وسنةثالاخمسةإلىالف!هـبهـجعووالفنالكتابةتاريخأن

لاينضبهائلمنجمى!عبارةالممفئتةأتبوصوتظبصوغناهاالاكتشافاتتزايد

تصنيففيالعلماءيبرلهجبارمحيهردمحنلأبدكانولنهذا.حافلوعريقلتاريخ

أهمهاالطينيةاهـسم1شصةكانتو.وموافيعجاوطبقاتهامواقعهافقوالمكتشفات

الكخابةلادةولتتب!اعيهس!ىسعلىتابلنافتحتلأنها،ربماالإطلاقعلى

.والأرقاموالحروف

المصنوعالصلصالص!قليالأهـ!حدلةمسصحهأألواح!يالطينيةالرمممإن

الض!مم!3عديداقعت!ي!!ا%لحذ!ندايةسداصئشثتوقد.بعنايةوالمشوي
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غرينغريترماو.+لأاكهكم+عنيس!!و!.عالمةحا3+حاحا+ينإممخ!خاحانكا5،دنىلأا

هذهعلىوالرموشالأشكال3!تدويتمكانو.سوهاد؟الذينائلأومنال!.307+!أ

أحديكونبحيث،العاجأوالعظمأوالتصبأوالخثمبمنهـي!ةبواسطةالقطع

تالبعإماالرموزكانت،وهكذا.حادآودقيقآالآخرالطرفوىهـيضآومدببآطرفييا

وكان.الدقيقالطرفبواسطةتحرأو،المبللالطينعلىأ!ريضاالطرفبواسطة

قبلوذلك،المواقعمعظمفير!!55؟يتجاوكأالمستعملةلأشكالواالرموزعدد

.م.قعاما004نحوقبلأوغاشيتفيالأبجديةرمو!اكت!اف

لمأنهالابدإذ.الطينيةأهـقماهذهأصلحولشكندوالعلماءتساءللقد

تحولومراحلتطوربفتراتصكأعليياينالتدوأنولابد،واحدةدفعةهكذاتتأ

وأكالخشبهشةبموادمرتحطة!-الخدوبداياتتكونأناح!مالأنومع.عديدة

تدويننمطإلىلتفضيماكانتلثنها،قائماحتمالححواجلودأوابى!ديراثأو

صيرورةتتجعالعلماءمنعددلحاو،لهذاو.الصلصالعلىاكتشافهتمكالذقي

إلىترجعكانتالبدايةأنالمفاجأةكانتو،الرقمهذهعلىينالتدوظهور

.!للعذالحاجة

منبهيتمتعماكانمع،الأدنىاكهـثفيالنيوليتيالمصرإنسانأنلاشك

أشكالعبرالماديةحاجاتهرصدعلىآقادشكان،استعدادووامكانياتتقنيات

بخاصةالخشبمادةاستخدمأنهأيضأفيهلاشكومما.والتدوينميزاكمنمختلفة

منكبجرأجانبأفقدناأننافا،بد،لهذاو.أدواتهصتالعديدولصنعكماالغايةلهذه

كانتالمادةهذهأنلابذإذ،الزمنورصمعاخشبتلفبسببالآثاهـيةالوثائق

بالنسبةوجدنا)كماعليهاصهـالفرضاتإمكانيةلا،نسانتوفرةجا!خاممادة

قصةلكن!بهاالتصويريةاتحطعاوالهـموشمنالعديدت!كيل5(مهالأقدءللانسان
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أش!فخاممادةثمةكانالحظلحسنإذ،السببلهذاعناتغبلمالأولىالتدوين

بعد.فيماالتدوينعمليةأساسأصبحتقدالزمنلعواملمقاومة

التسجيلفيالعمليةالانسانمحاولاتأولىأنالحديثةالدراساتتؤكد

وكانت.الطينمنوالمصنوعةالمختلفةالأشكالذاتالحصىمعبدأتوالقياس

391وه9291عاميأ+!340جوردانيوليوساكتشافمنذبدأتقدالدراساتهذه

وبين.أوروكفيالتصويريةالرقممنمجموعةمع""الحصياتهذهعلىلأمثلة

منتجريدأأكثرالمنمقةبأشكالهاكانتالحصياتهذهأنآنذاكالمبدئيالتحليل

بيعمن،التجاريةالصفقاتمايشبهعلىتدلكانتالتي""الهيروغليفجةالرسمات

ودعصت.وألبسةوماشيةوبيرةخبزمنغيرهأوالزراعيللمحصولأوللأراضي

"المقايضة"أو""الحسابأو"العد"أو""التعيينمجالفيالحصياتاستخدامفرضية

الأمريكيةالمدرسةأجرت0391و7791عاميفبين.أخرىعديدةاكتشافاتعبر

إلىترجعوهي،كركوكقرب،اسراقيةانوزيمدينةفيتنقيباتالشرقيةللأبحاث

نحوبعدأوبنهايمأثبتالتيالحصياتهذهنماذجفيهاواكتشفت،م.قالثانيالألف

المدينة،هذهنصوصفيماجاءبحسبتدويننظامإلىتنتميكانتأنهاسنة03

والتحويللإيداعاذكربواسطتهاويتم،المحاسبةعملياتفيت!تخدمكانتوأنها

نظاموجودعلىتشهدنوزينصوصكانت،أوبنهايمليورأيوفي!والسحب

الأشكالأوبالأحرفللنساخالدقيقةالمجلاتعنففضلأ.للمحاسبةمزدوج

الطين.حصياتطريقعنموازيةبحساباتتقومالقصرإدارةكانت،المسمارية

مننوعأيمثلكانالحصياتمننوعوكل،معينآحيوانأمثلأتمثلكانتحصيةفكل

الإجماليةالمجموعةإلىالحصياتتضافكانتالولاداتموسمفعند.الحيونات

كانتماحيوانذبحيتمكانعندماوبالمقابل،الجديدةالحيواناتوعددنوعبحسب

نوعه.بحسبالحصياتإحدىترفع
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الموقع

ياسور

قلعراا

قلعراا

يرانا

انيرا

يرانا

انيرا

سوريا

انيرا

اقلعرا

اقالعر

اقلعرا

اقالعر

اقالعر

قالعرا

كبىهـةحبوبة

كوراتبه

أوروك

سوزا

شوغاميش

المليانتل

شهداد

ماري

يحيا()تبهيحيا

نصرجمدت

أور

تقو

فاره

كش

نوزي

افيتبآ!فالعمرمخاريطكراتأقراصأ!ا،ت!ات

صيرة

ق.م

ق.م

قا.م

ق.م

ق.م

ق.م3

3!تى.م

صا.م3

ف.م3

صا.م3

تا.م3

3!تى.م

شا.م-2

ق.م2

.ملى2

تعدأدحصياتشيباجدتةأقيالأدلىا!!ثكأيةالآثاسالمواحعبعصر

ب!ا(--شماندتد)صلححتلمةأ!آشثادأتطيية

يزتضإلىآثاهـالقصصفيبيضةشكلعلىمنفوخلوحاكخشاثأدىوقد

وعندحيوانأ48ولاثحةسطحهعلىالمنقوشةالكتابةتضمنتإذ،بنهايمأوفرضية

سنواتستنحووبعدداخلهفيحصاة48جودوتبينالطينيالغلافهذافتح

كأهـحيث،سوزافيمماثلمحاسبةنظاموجودإثبات.!)+ولاس!أمي!هبييراستطاع

الط!!منحصيا!تعلىبداخلهامختوقيالتيالمجوشةال!هـاتححذهمنالعديدعلى
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.والهرموالمخرو!لأسطوانةواوالكرةكالقرص،متنوعةهندسيةأشكالذات

المكتشفةالرممممنأقدمالوثائقهذهأنبرهنكونهمنأمييهاكتشافأهميةوتتأتى

نأوالحق.م.قالثانيالألفماقبلإلىترجعوأنها،وغيرهاونوزيأوروكفي

فبين.هذهالصغيرةالحصىووظيفةقدمحولالتساؤلأثارقدكانأسبقاكتشافأ

)شرقالنيولتيةجرموقريةأ!3!400*4بريدووداكتشف،5591و24891عامي

سويتهافيووجد،م.قالسابعالألفمنالثانيالنصفإلىترجعوهي،(العراق

المجفف،الطينمن(..كروية،مخروطية،)أسطوانيةالأشكالمختلفةكتلأالدنيا

هذهقدمأثاروقد.البشريالنشاطعلىتدلأخرىأثريةشواهدقربوذلك

حينفي،واللعبللتسليةاعذتإنهابعضهمفرأى،العلماءبعضتحفظالحصيات

فياستخدصتالتيوالمكاييلوالمقاييسالتعدادأشكالأولىبمثابةإنهاآخرونىرأ

القديمة.التجارة

بيسيراشماندت-دنيزالعالمةالثانيالفريقهذارأسعلىوكان

بقصدمنهجيبحثبرنامجا969عاممنذبدأتالتي3."،ث،اح4+!لمع!أكا!س!33

وبخاصة،الأدنىالشرقفيعمومأالصلصالاستخدامبدأوكيفمتىمعرفة

لهاتبين،العالممتاحففيطويلبحثوبعد.منهاوالغايةالصلصاليةالحصيات

إلىالتحولبدايةمع،الميلادقبلالتاسعالألفمنذالطينيةالقطعاستخدامبدء

بييرأنبعدفيماعرفتومنمنمةالشكلغريبةقطعأوجدتوقد.المستقرةالحياة

مواقعفيمعآومجمعةمفردةأومجوفةكراتفياكتضفوهاوآخرينأمييه

.الحصياتهذهلأشكالتصنيفبوضعالباحثةهذهمابدأتوصرعان.مختلفة

الأشكالأهمومن.صم4أو3وابينيتراوحالحصياتهذهحجمأنلهاوتبين

السطوحالثلاثيةوالهرميةوالقرصيةوالأسطوانيةوالمخروطيةالكرويةصنفتهاالتي

الكراتأرباعوثلاثةوأنصافكأرباعتعقيدأأكثرأشكالإلىاضافة،والمعينية

تمثلمختلفةأشكالمع،المثقوبةأوعميقةبأخاديدالمحفورة-البسيطةوالأشكال

االحيواناتبعض
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،ال!!ا:كأهـقالوقمىحرائبدياكث،لهتحططيهـصممع،ا!لا!احررةا3هد

يمأولننش!،داحدليكاتانياخصىفاعتوقذمثث!افامرالف!لىإلىو!سحع

شضسحطحهاععىالمحلهالا!احهلعددعددطمطالمهكاتأليابهـح!،5،1عاءدهـلهاعدكا

23+؟حبر!م06ماعر؟دحرا:شعله!لطع"للي
-!-.!\.!...-.،صيلاوضدتأدلياسة-نعحة)-

!./-!-..!*.آ"*.2نجم.الإلم!!ث!2جؤ"ي!/ءأ!ةلاتاش!؟
.1003ثاطحملالى6

/!-4"آكاا!م؟ع!أكا.:*.مأل،مها:ي!دكورحملاتد

!صضير.ف!تحأ-2.يامعز"!إكأ/يإ3/يخفي1"ا2،زرودتأنل!اصةانماسسسل!

لأ---م.:%".؟4ممى؟.+.ب.:يرلمة/ء!ث"؟!3تبر)

3!لأ!-دعك!ككربمالماس!()صفىالعاق--+

صم6*5؟.ل!*ل!،،،اححماص!صويالغلا:ألعااد
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كانتالحصياتهذهأنبيسيراشماندتتأكدت،بحثهاتوسعومع

منتنتشرفيهاعليهاعثرالتيالمواقعوأن،واسعةجغرالمحيةمساحةفيمستخدمة

حالياالباكستانفيداروشانهوحتىاليومتركيامنالغربيالجنوبفيبلبيدي

وترجعالنيلنهرعلىالخرطومقربموقعفيالحصياتهذهبعضوجدتكذلك

الأولالنصفإلىالحصياتهذهأقدمتاريخويرجعالميلادقبلالثامنالألفإلى

)فيمريبطوتلأسودتلمستوطناتفيعليهاعثروقد،م.قالثامنالألفمن

هذهاستخدامانتشروقد.(ايران)فياسيابوتيبهتيبهداريهوغانجسوريا(

انتشارأ(المترجمينأوالعلماءبعضيسميهاكما""المعالمأو""الفيش)أوالحصيات

غربمنالخصيبالهلالأرجاءكافةفيوجدتإذ،السابعالألفخلالواسعآ

الرغمعلىالحصياتهذهنماذجتماثلحقأالمثيرمنوكان،إيرانأواسطإلىسوريا

فيها!وجدتالتيالمستوطناتمواقعتفصلالتيالكيلومتراتلافآمن

القديمةالحصياتهذهمقارنةتفرضالدراسةمنالتاليةالمرحلةكانتو

العصرإلىوترجعمثلأ()سوسهسوزافيوجدتالتيالأحدثباحصيات

تلكعنالأقدمالحصياتتفصلكانتتقريبأسنةآلافخمسةأنذلك،اليهـونزي

الفترةامتدادعلىالحصياتهذهوجدتأنهابيسيراشماندتتؤكدومنهاالأحدث

فيالأساسيةالمواقعمعظمفيالميلادقبلوالرابعالسابعالألفينبينالطويلةالزمنية

1(،"المحاسبةمنالنمطهذاأنفينظريتهاتطرحفهيهذا،وعلىالقديمالشرق

حزمعأوالانسانيالجسمأواليدينأصابعمعالمقارنةنمطإلىأساسآيرجعالذي

الأدنىالشرقمناطقمعظمفيوانتشرم.قالعاشرالألفمنذبدأ،الفرضات

الزراعيالانتاجظهورمنطقةمعتتطابقالحصياتهذهانتشاررقعةأنيبدوو.الاقديم

البريةوالحبوبالثماروالتقاطوجمعالصيدمنالناسوانتقال،التدجينواقتصاد

استمرهذاالعذأوالمحاسبةنظامأناليومونعرفوالاستقراروالرعيالزراعةإلى

واستمر،الحصىبواسطةبحساباتهميقومونكانوافالرومانجدأقريبعهدإلى

فيعشرالثامنالقرنوحتى،العربيةأوالصينيةمنهاكثيرةثقافاتفيالأسلوبهذا

الضرائب.وجبايةوالمحاسبةللعدالنظامهذايستخدمونالماليةموظفوكانانكلترا
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\!ث!"هثه!طاا،ظء7ورا،ا!3"لنبمالا!ا2لم

لاث!سئه!خ!ا*حةةبمةول"3-ء

ط-،بر،،1عل!!،!!لاع".،!ا.ص.5عةهـث!؟!ب!

طإلهـ!ساا!ء.صم؟"52ءبمة*سا!

01م!:م!ب!،ا8!لأح!،هـع،!ول"لم*!+ع،،"
/اهـ"ولة--،!ه*4"5!24

تحمهغء!-ءلا*ا"3،سص

!5.3"*!س!50هـا!:ء!3عء3!158
%!3.زو+!جمحل!لمتا!?ة*ع"هال!8ا

7م!8"ط،ع855"3"،،عة?/5"ه!طلص

لي؟ة؟!+لاع+،لاه!*
)+،ء+يم+"5"5ع!ال!

ا!.5،2"ي!يلاوللمحمهـكخ!ج!4ط"*لمغ؟كم

!!غظاأ!مثا*اء:لا!!أ!5بابر!إ:أر؟

.الا!!5+ح،هـ"!.!+طب5ثط9للور
"هـ،ل!

لائملمج!!كمص!4
-.-حث:4"ط3د!

علىوالفراتدجلةحوضيفيالطينيةالحصياتفيهااكثفتالتيالمواقعأكئرتمركزيدل

فيالأوسعاص!عمالهاإلىإضافةالطيةبالكتلالحذانطلاقبؤرةكانتالمنطقةهذهأن

المنطقة.هذهفيالتنقبسهرلةأيضأالكثافةهذهتعكىوربما،التادل

جمهنئمهطاءااشاث-بلا!3بهجمهللمبة4لمول"

!!م9

ش!!?مأ!ء،.

تح

طا-8مهيهلاهع9"هعا:ع!هعععر

!مده!ي!عهبخإ!اء

يى*.لأ"!ءلم3"ه!ام!!ي!،لم

"ل!ا"3!!-لامم!

ط!..ه!"!5!جم!

طه"""*ةلا+5!!!

يهمه

،ع!عه*،لم
عل!!،مهلا"ه.

هه*هصا.
ه!!اه!

!ءكلممهي

ه!5"طا-هنممهوري!ل!؟5

لأ!"احك!5

آصاومن.جنربأوالخرطومشمالأالإيرانيةالهضبةحتىللحصياتالجغرافيالتوزعيمد

ضرقأ.الهندوسواديإلىغربأالمرريوالاحلالصغرى
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الينيةبالأثعةأتصوبالكلهذايطي!

أوروكليوحدطييلعلا!ول()أضعة

م.قالرايعالألفمنتصفإلىويىهـحع

شكلعلىبالعر!الطريقةهذهوتسمح

دونالغلافداخلالحصياتوعدد

عدد3ء"ح!"ساس!6احمجلةعنكره

.(5991)سة278

اخصيةشكل

كرة

فاصولياءحبة

ق!ص

1739193913791269113912491و289414

915115115،اعددها

محا+غبر-

الوحوهرباعيهرم

أض!فحا/لات
عمرس!مي

الكلى

بأشعة*التصويرماكفلحسبياتهاوممخوسورافي!لمحدتالتيالأعلثةلعصحدول
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لافآخمسةعبر،تعددتبل،كثيرأتتغيرلمالحصياتهذهأنالمدهشمن

الزراعيالاقتصادحاجاتمعمتفقأالنظامهذاكانحدأيإلىذلكويؤكد.سنة

تلمي)و0046و55؟5عاميبينازدهرتمواقعأربعةفيالمكتشفةالحصياتإن

بعفرلاإلاتظهر(يرانإفيوجفارابادوشوغاسفيد،العراقفيأسوانوتلعربث!ية

وقد.مزدوجمشهـوطشكلعلىجديدنمطلظهورإضافة،الصغيرةالتغيرات

والرمرهـالصورمكانالسوداءوالنقاطوالخطوطالدنياالنماذجبعضفيهاحلت

أساسيانموذجأا5نحوعلىيشتملهذاالقديمالحصياتنظاموكان.النقوشية

حالةفيكماالكسورفروقأووالوسمللحجمتبعأأدنىشكل002نحوإلىيتفرع

كانتفيمما،واضحةعدديةقيمأتمثلالأشكالبعضوكانتاغيرهاأوالأرباع

معنىأوتفسيرتقديمدائمآالمفيدمنوليس.منتوجاتأوبضائعإلىتشيرأخرى

عدمبسببعليهيدلكانالذقيالثميءمعرفةبالامكانلي!صإذ،النماذجهذهلأحد

.كنموذجإليهيشيرتدوينأولهموافقتسجيلوجود

القديم.الانسانحياةأنماطفيكبيرآتحولأالنيوليتيالعصربدايةشهدتلقد

منلهلابدكانالتيالمشاكلبعضظهرتالجديداقتصادهوغنىتوسعومع

كان5،الغذائيةوالموادالمحصولتخزينشكدونالتحدياتأحدوكانامواجهتها

اضافيقسمإلىكأبماو،للبذاروآخرللاستهلاكجزءإلىالمحصولتقسيممنلابد

تطوراخفسيرأمييهوبييربيسيراشماندتبرأيالمباشرالسببذلكوكان.للمقايضة

الترقيم.أشكالأولىوظهورالعدنظام
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والعدالقياسوتطورأنطمةالأولىالمدنيات3-

الترقيمأشكالأولىإلىقادوكيف؟الطينيةالحصياتهذهتطوروصلأينإلى

تيقنتلقدوتطورها؟الكتابةظهورفيحاسمآعاملأكانكيفبل؟والفعليةالعملية

ثلاثيةأفكارآرموزأ-تمثلأنهامنالكتللهذهدراستهاخلالبيسيرا-شماندت

علىبعدفيمانقشتالتيالمعانيالرموز-لتلكالملموسةالنماذجأقدموأنها،الأبعاد

النتيجة؟هذهإلىتوصلتفكيف.(الصلصالية)الألواحالبعدينذاتالرقم

والمستوطناتالقرىعلىهامةتغيراتم.قالرابعالألفخلالطرأتلقد

أولىإلىتحولتوالتيالعاليةالسكانيةالكثافةذاتالتجمعاتظهرتإذ،القديمة

تطورمعخاصة،الاقتصادنوعيةفيعاصفبتغيرذلكوترافق.الحقيقيةالمدن

الموادوتوزيعانتاجعملياتتعقيدومع،والتعدينوالنسججالفخارصناعات

هذاتطلبوقد.إمكانياتوأوسعتقدمأأكثرإدارةتطلبمما،وغيرهاالغذائية

المنتجاتتدوينمنلابدكانإذ،فاعليةأكثرومحاسبةتدويننظامالجديدالاقتصاد

والمقايضاتوالمواردالأجورومدفوعاتوأسلابهاوالغزواتالجردوعمليات

معبصفقاتهمالمتعلقةالوثائقعلىالحفاظالتجارعلىوكاناوالخارجيةالداخلية

المحاسبةنظامتأثيرأصبح،وهكذااالاقتصاديةالحياةعلىالسلطةرقابةاشتداد

ورموزها.الحصياتعلىكبيرأالرابعالألفنهايةفيالتجاري

وعلاماتشاراتبالممزودةالحصياتمنجديدةنماذجظهرتفقد،كذا

،المنتوجاتلأنواعموازيآالحصياتتنوعبقيبحيث،عليهامحزوزةاضافية

066نحوعلىعثروقد.الخالصرفجزةأوالجعةجرةأوالحبوبسلةكواحدات

وسوزاالعراقفيوفارهوتلوأوروكمواتعفيالرابعالألفنهايةإلىترجعحصية

وأمنقوشأنصفهامنأكثركان،سوريةفيكبيرةوحبوبةإيرانفيوشوغاميش

دائريةطبعاتذاتالحصياتمن4%نحووجودلوحظوقد.مميزةبأشكالمحزوزأ

سنرىكماكانتالطريقةوهذه،الطينفيالقصبةأوالردةطرفغرزعنناتجة

.الأرقامأولىعنهاستنث!أالتيالبسيطةالامكانية
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السطحعلىالمطبوعةفالأختام.كبيرةسيئةالطريقةلهذهكانتأنهغير

سليمأالغلافحفظمنلابدوكان،محتواهشرعيةتظهركانتللغلافالخارجي

الحصياتونوععددتحديدعندهايمكنكيف،ولكن.الختمبثرعيةللاعتراف

دونالحصياتحسابإعادةيتعذركان،مثلأالح!كحالةففي؟بداخلهالموجودة

فيالحصياتوضعفقبل!مدهشأالمألةلهذهالبسيطالحلوكان.الفلافكسر

وأالختمجانبإلىللغلافالخارجيالسطحعلىتالبعأصبحت،وختمهالغلاف

فالكرة،الحصياتوأشكالعددتطابقكانتالطبعاتهذهأنبحيث،الأختام

تمثلوالمخاريط،مسطحةدوائرمسقطهاوالأقراص،كروينصفتجويفصقطها

علىالمطبوعةغيرالأشكالتظهرمابدأتوسرعان،إلخ،كالأوتادباضكال

-شماندتوتشير.المعقدةلأشكالاعلىلالةللدالمحزوزةأوالمرسومةإنما،الغلات
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النقضيمثلبحيثبقصبةأولإبهامباأحيانأيتمكانالطبعأوالدمغأنإلىبيسيرا

الخ.،مخروطأالمثلثأوالدائريوشبه،كرةأوقرصأالدائري

المحاسبةنظامتطويرأوتغييرإلىيهدفالأغلفةعلىالأشكالطبعيكنلم

الطبعاتذاتالأغلفةلاقتلقد.فعلآماحصلهذالكن.الحصياتعلىالقائيم

الاستغناءالتاليةالمنطقيةالخطوةوكانت.عمليةكانتلأنهاواسعينوانتشارأنجاحآ

طينيةألواحعلىالطبعاتبهذهوالاكتفاء،الطينيوالت!جويفالحصياتعن

المكتوبة.الوثائقأشكالأولىتلكوكانت.مسطحة

ذاتاللوحاتإلىالطبعاتلاتحملالتيالمغلفاتمنالانتقالتملقد

وخلال.تقريبأم.ق0032و0035عاميبين،نسبيأقصيرةفترةخلالالطمعات

الألواحمحلهالتحلفشيئآشيئآتنحسرالمطبوعةالمغلفاتبدأت،الفترةهذه

لتحلأيضأالأخيرةهذهتراجعت،قصيرةفترةوبعد.الحصياتمنالخاليةالمسطحة

الشهرية.المسماريةالطبعاتذاتالطينيةالرقممحلها

المستوطناتعشراتفيطينيغلاف002منأكثرالآنحتىاكتشفوقد

علىوحدهاإيرانفيوعثر.والأوسطالأدنىالشرقأنحاءكافةفيالقديمةوالمدن

إلىبمعظمهاالأغلفةهذهوترجع،مكسورغلاف07ونحوسليمغلافا55نحو

النهرين،مابينأراضيفيالمغلفاتهذهعلىعثركذلك.تشوغاميشإلىثمسوزا

فيثم6491()ماريفيلأأوعليهاعثرفقدسوريافيأما.أوروكفيوبخاصة

السنواتفيمنهاكثيرةأمثلةعنالكشفوتم،السوريةالجزيرةفيبازارشكرموقع

رؤيةويمكننا:كبيرةوخبوبةبراكوتلحسنالشيخوتلعروضةجبلفيالأ!هـة

.الزوروديروالرقةحلبمتاحففيمنهانماذج

طويلةزمنيةلفترةمنتشرةكانتأنهاالمكتشفةالمختلفةالمغلفاتتأريخمنثي!بين

منالرغموعلى.م.قالثانيالألفمنتصفإلىم.قالرابعالألفمنتصفمنتمتد

حيثمنسواءمدهشحدإلىمئابهةظلتلكنها،والمكانيالزمانيالامتدادهذا

الحصياتنماذجحيثمنأووحجمها(وشكلهاصنعهاوطريقة)مادتهاالخاىجيمظهرها
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إلىسوهـيةشمالمنالممتدةالثاسعةالمنطقةفيكانوااكاس!!أنيعخيوهذا.تحويهاانتي

الجم!ع،منعليهمتففاوالجردللح!نمابم!تر؟سانظافاي!خدمونإيرانأواسط

3-

س-4
--ص!--

أ---
صص!صسس!
ء-صعر

ا!ىصصتف
-أجم!ث

!و!
"!ص!بر-.صصير

صصى--.-*صياصم!-صح!صه--

-!ة.!ص!.!ءسى
ل!!--!مى

!جص
ت.!!

وهما.الأولىالأرقاملقرشلعصعييماوتطهر،أوهـوكفياللوحينهذبنعلىغص

واتماحهما،استداكأتهمادلكعلىيدلكماألراحإلىالط!يماالأعلفةتحرلفترةإلىيرحعان

إلىاستناداذاكأوالنموذجهذاأهميةتحديدالآنحتىيكنلمأنهغير

التعرفبواسطتهاأمكنالتيالوحيدةوالطريقة.الأغلفةعلىالموجودةالعلامات

مطابقةهيبالتاليالطبعاتبعضأوعليهاوالإشاراتالحصياتبعضمعانيعلى

الطبعاتأنفيهلاشكومما،السومريةالكتابةإشاراتأولىمعهذهالطينيةالكتل

الكتابةإلىأدتالتيالهامةالانتقاليةالخطوةتعدالطينيةوالألواحالأغلفةعلى

الكتابةإلىالانتقاليةالمرحلةهذهعنبالتفصيلوسنتحدث.المسماريةثمالتصويرية

الأرقامظهورعنالمفصلحين.حديثناذلكفيالقمبةأو""انقلمدوروعنالمجردة

التالي.الفصلفيوالعيلاميةالسومرية
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!صع!أ!نر!أداوي!!!إ
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،،%اياة!يا41آأ
يؤ+،(؟ي!ار،ري!.ر

ا)ا"يار"،،-ياار"!.را

!!!!ظأ5!!!.!!!ث!أ
----------------------------ا--رعإ.ضكلإ

)--أ--!طكا!ميليال!لتلىآظأ!ل!هـفا!!جمبم!!

-..--دعا.ضكل

ا--أ--!!!اثا!.أأ

-----------.!--.----ا-!--!

%8!!!ا
صإة"11----6

---------------أ------------آ------%أ

11

ا

-----!----

أنساقهاوفقأساصيةمجموعةأ2علىالموزعةالحصيهاتمنمجموعةالجدولهذايمئل

طبتهاأوالومريالتمويريرصمهاصلمالةحعي!ةكلمقابلؤضعوقد،الكليهة

رموزهامعالأساسبةالومربةالعدادحصااتأثكالالجدولفيوتظهر.الطينعلى

الطيما.الألراحعلىالمطوعة
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مننرعآ91علىاللوحاتهذهفيالتعرفبيسيرا-شماندتاستطاعتوقد

نموذجهاأوأصلهالثكلالتيالطينيةالكتلأوالحصياتوحددت،الطبعات

مختلفةكراتتركتهاالتيالعميقةالدائريةالحفرالطبعاتهذهأهمومن.الأولي

والطبعات،الأقراصعنالناشئةالدائريةالقرصيةوالحفر،الطينعلىالحجوم

الملحقالجدولويصفوغيرهاوالمثلثيةوالبيضويةوالمعينيةالإسفينيةأوالأخدودية

الباحثةاهذهبهاقامتالتيالمطابقاتبعض

استعمالهااطريقةأيضأتطورت،الحصياتهذهأشكالتعددوتغيرومع

صغيرةالثقوبوكانت،مثقوبةكانتالذكرسابقةالحصياتمن03%أنتبينفقد

التفسيربيسيراشماندت-رفضتوقد.رفيعخيطغيرفيهالايدخلبحيثجدأ

كتمائم،أوللزينةوشتخدمخيوطفيتجمعكانتالصغيرةالكتلهذهبأنالقائل

يمكنكذلك.محددةصفقةصكمايشبهلتصمكلمعأتربطكانتأنهاورأت

كانتأسلاكفيتنظمتكنلمالتيالطينيةالكتلأن،والتأكيدبل،الافتراض

معتحللتلأنهاالمحافظهذهتصلناولم،الكتانمنأوجلديةأكياسفيتجمع

الزمن.مرور

وئائقحفظفيلتنفعتكنلمالحساباتحفظفيالب!سيطةالطرقهذهلكن

فعقد.محتملتزويرضدالصفقةفيالطرفينأحدحمايةلتتيحأوهامةاقتصادية

الكيسانفضأوالسلكعقدمافرطإذاآمنينيكونالمالكتانيةالمحفظةأوالسلك

الكتلهذهلحفظأخرىطريقةظهرت،ولهذا!الحصياتإحدىتغييرأوضياعضد

توضعالطينمنمجوفةكرةبصنعوذلك،الرابعالألفمنتصفمنذالصغيرة

سهلتالأغلفةهذهأنبيسيرا-شماندتوترى.وتجففوتغلقبداخلهاالحصيات

للعادةوفقآالصلصالعلىلهمالمميزةأختامهمنقوشطبعالصفقةأطرافعلى

غلافأ035علىبالعثورذلكعلىتدللوهيشرعيةالصفقةيجعلمماالسومرية

كانتالأغلفةهذهأنأمييهبييرويرى.مختلفينختمينكلهاتحملالنوعهذامن

إلىيرسلالريففيللنسيجمثلأالمنتجفكان.واستلامتسليمكوصولاتتستخدم
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لكلالمناسبةالحصياتعلىيحتويبغلافمرفقةانتاجهمنكميةالمدينةفيوسيط

للتحققالبضاعةاستلامحينالغلافيكسرالوسيطوكانابضاعتهمنوقياسنوع

أخرىأشكالأأنولابداسليمأالغلافوصولمنلابدكانولهذااإليهأرسلمما

كله.القديمالشرقأنحاءفيالاخل!إنتشرتبهذهللتعامل

في،م.ق0035عامنحو،تقريبأواحدوقتفيالأغلفةهذهظهرتوقد

،(وشوغاميشوسوزاكبيرةوحبوبة)الوركاءوعيلاموسورياالنهرينمابينبلاد

بينوردأخذموضعتزاللاالمطابقاتأوالتفححيراتبعضأنفيهلاشكومما

الكتابةرموزبعضمعالطبعاتبعضبمطابقةيتعلقفيماوبخاصة،العلماء

ظهورإنالقولىيمكن،ذلكومع.السومريالتصويربدايةفيأوروكفيالمكتشفة

لنظامتطورصيرورةفيمنطقيةمرحلةكانالقديمالأدنىالشرقفيالكتابة

هذامراحلتلخيصويمكن.سنةألف11نحوإلىبأصولهيرجعوحسابيتدويني

كمايليةالتطور

للتسجيلبدائيكشكل،الأبعادثلاثيةاماديةاالرموزأو،بالحصىالتعامل-ا

.م.قعام8!ونحومنذ

منتصفنحووذلك،عليهاالطبعاتظهورثم،الطينيةالأغلفةظهور2-

البعديناذيالمستوىإلىالتدوينوتحول،الميلادقبلالرابعالألف

عليهاتدرجكانتالتيالطينيةبالألواحوالاكتفاءالأغلفةعنالتخلي3-

دم!33عامينحووذلك،""القلمتقنيةتطورمعالطبعاتعليهاوترسمالأختام

،م.ق23هوه

عامنحو(الهيروغليفية)ماقبلأوروكفيالأولىالتصويريةالكتابةبداية-4

إمكانيةأوليمثلكانمماالمنطوقةبالتسمياتالجديدةالرموزواقتران،م.ق031ه

.المعدودعنبمعزلالعددلإدراكحقيقية
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إلىالرابعالألفقبلالتحولاتهذهحصولعدمبيسيرا-شماندتوتفسر

أننضيفأنويمكنناالسابقةعامآلافالخمسةخلالالمحاسبةعملياتبساطة

الأفكاربتجريدمباشرةسيرتبطكانالذيالتحولهذامثللتحقيقالنفسيالنضج

تحويلأمكن،التجارةوتطورالمدننشأةمع،ولكنابعداكتملقديكنلم

آسيافيالكتابةتبنيإلىذلكوأدى،رموزإلىكبيرةنسبيةبسرعةالحصيات

كلهاالغربية

للفترةوالضروريالطبيعيالمدخلكانتجدأالطويلةالمرحلةهذهإنوالحق

0032،0028عاميبينالممتدةالفترةفخلال.التاليةنسبيآوالقصيرةالحاسمة

منظومةعشرةاثنتيفي(والطبعات)الحصياتالرقميةالاشاراتانتظمت،م.ق

الرائدللعملالمنظوماتهذهوقيمصلاتبفهمالفضلويرجع.مختلفةقياسية

-كا!ديميروفبيتروالألمانيين!!ع؟قعفريبرغالسويديالعالممنكلبهقامالذي

منظومةمثلأعملهمميزفقد.الثمانيناتفيولس!ا!لاول4إنغلندوبوب*هعس!+

لقياس(ك!)المنظومةوأخرى،كالخراف،المنفصلةللكميات(3)المنظومة

أرقامأيمثلأنالمنظوماتهذهفينفسهللرمزويمكن.الخ،الحقولمساحات

أضعافعشرةيساويمتمركزتيندائرتينمنالمؤلففالرمز.منهاكلفيمختلفة

مساحةقياسأردناإذاولكن،بالنعاجيتعلقلأمراكانإذادائرةمنالمؤلفالرمز

الدائرتينأضعافستةالعكسعلىتساويالكبجرةالدائرةفإن،حقل

بالمنظومةترتبطبل،خاصةقيمأبذاتهاتحملتكنلمالرموزأنأي.المتمركزتين

بها.توظفالتيالقياسية

منظومةتطوير،م.ق0235و0028عاميبين،التاليةالفترةوشهدت

والرافدينالثامبلادفيالمدن-الممالكبينالتجاريةالتبادلاتتناميمعالكتابة

الرموزاستخدامصعوبةمنزادالذيالأمرالقياسيةالمنظوماتعددوازداد.وعيلام

اللغةبتدوينسمحمماالكتابةاستخدامتطوروبالمقابل،كئيرأالمتعددةالرقمية
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الأشكالكارتباط،القديمةالمنظوماتفيالصعوباتبعضمنوللتخلص،المنطوقة

الواحدةرسمأوشكلي!مخلبات،فيهاالمستخدمةالقياسيةبالمنظوماتالرقمية

التيالرياضيةالنصوصأولىترجع،الفترةهذهلىالى،اضافيبشكلالمطبقة

مدرسية.تمارينومعظمها،نملكها

الامبراطورياتعملت،الثانيالألفبدايةحتىأي،التاليةالفترةوخلال

الكتابةوظهرت،والحسابللكتابةموحدنظامونشرواعتمادوضععلىالصاعدة

يبنالاختلافاتوتفاديالأرقاملتبسيطبالنسبةالحلوكان.وتبسطتالمسمارية

استمرأدقولثكل،العذفي)3(المنظومةعلىالحفاظهوالقياسيةالمنظومات

إلىوالتحويلالحسابعملياتخلالتقريبأالأرقامجميعفيهتكتبالذيالنظام

وهكذا.منفصلبشكلالنهايةفيالمستخدمةالواحدةذكرمعالأخرىالواحدات

.المعدودعنتمامأالأولىللمرةالأرقامانفصلت
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مجردكعددالرق!ا-4

علىكبيرأثرالبسيطةوالحسابالعذوعملياتوالكتابةالتدوينلانتشاركان

قصةمراحلمنسردناهفما.القديمةالثمعوبمختلفعندالتجريدإمكانياتتطور

بالأدواتتتعلقاختلافاتمعوإن،يتطابقأنيمكنالقديمالأدنىالشرقفيالعذ

الحضاراتفيهانشأتالتيالكبرىالبؤركافةمع،أحيانأالمباشرةوالأسبابوالبيئة

وأالتسجيلإلىبالحاجةغالبأمرتبطةالعذإلىالمتزايدةالحاجةكانتفقد.القديمة

مثلأالصينفيتظهرالأرقامأولىلتاريخنفسهاالصيرورةنجدفإنناوهكذا،الحفظ

العقدبواسطةالماياعندأو،السلاحفدروععلىالتشققاتأوالعصياتعبر

الهيروغليفية.والمنحوتاتالتصويراتأوالحبالمنالمتعددة

وحسابهاالمعدودةالكمياتمعالتعاملفيالمتزايدةالانسانخبرةومع

تحويلمنتاليةمرحلةفيمكنهمما،رقملكلرمزإعطاءفشيئأشيئأاستطاع

نفسها،الأرقامعلىذهنيةعملياتإلىالأشياءكمياتعلىالحسابيةالعمليات

الطريقةوأهمها،كثيرةالتحولهذابهاتمالتيالطرقوكانت.المعدودعنبمعزل

الكتابية.أوالتسجيليةوالطريقة،الشفهيةوالطريقة،التصويرية

لتمثيلالمختلفةالماديةالوسائلالحسيةأوالتصويريةالأساليبأهمومن

وبذورونوىالمعقودةوالحبالوالخرزاتوالعظيماتوالقواقعكالحصيات،العدد

ذاتالصلصاليةوالموادالخشبيةوالعصياتنسبيأالحجموالكبيرةالصلبةالثمار

مختلفإلىإضافةهذا،بالتفصيلدرسناهاوالتيالمختلفةالهندسيةالأشكال

نقاطومختلفالأصابعواستخدامكما،والخشبالعظمعلىوالحفرالحزأشكال

.لأرقاماعلىوللدلالةللعدوحركاتهاالمميزةالجسم

علىفتعتمد،منهاالأولىوبخاصة،الأرقامتسميةفيالشفهيةالطريقةأما

وأرأسأالواحدي!مىكأن،الرقمعلىللرقممميزحسيشيءاسمأوصفةإطلاق
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آسماءدراسةشإنذلكومع.ثديينأوعينينأوجناحينلإثنانوا،شمسأأو!يخبأ

قدممايخهاوتاشالتديمةاللغاتلسانياتفيخاصآبحثآتخطلبالقديمةالأرقام

كناوإن.مجردمعنىإلىالرقميالشكلتحولتاريخمنهاماجانبآيوضح

والحاءالواومنالعربية"الواحد"لفظةتكونسببعنمثلآالاننجيبأنلانستطيع

عليه.الإجابةلمحاولةالمجالبهذاللمخخصينالبابنفتحأنحسبنالكن،والدال

بتصوارالتجريدطباهـتبيتعلق،آخربسؤالالحقيعطينالالتساؤهذاإن

الحسابية.والعملياتلأرقاماونشوءوالتدوينكما،اللغة

أبسطمعبدأتوالتي،الأهـقامترميزفيالثالثةالطريقةإلىذلكيقودنا

وأانطبعاتمعوتطورتوالطينوالعظمالخشبعلىالفرضاتأوالحزات

حروفإلىثمصتو،الصوتيةوالمقاطعالحروفإلىوصولأالتصويريةالرسمات

الكتابيللشكلمخواهـيأتجريدأيعنيكانكتابةالرقمترميزأنولاشك،الأبجدية

.سواءحدعلىالرقميوللمعنى

قميةانرأشكالهعبرالعددبهامرللتجريدسوياتعدةنميزأنلنالابد،ذلكومع

الخطوةوكانت.المعدودعنفصلهبالضرورةيعنيي!تلمالعددفترميز.المختلفة

كالحصبإتالعداتأدووالمعدوداتبينهـالمقابلةتجاوهيرأيناكماالتجريدإلىالأولى

الثانيةالخطوةأما.دةالمعدوالأشياءعنمستقلةشبهترميزاتإلىالأصابعأو

هكذا،و.الكبم!ةالأعدادمعفيهاالتعامليسهلعدمنظومةبناءفكانت،والأصعب

كانالتيالبدائيةالعدأنماطإلىغالبأأساسهافيترجعمنظوماتعدةظهرتفقد

إلىيىهـجعالعدفيالعشرجمافالنظام.البسجطةعدهبأدواتأوبأصابعهالانسانيعتمدها

القدمينأصابععلىالعدإلىيىهـجعينيع!رعدنظاموهناك،اليدينأصابععلىالعد

أما.الواحدةاليدأصابععلىالعدإلىيرجعخمسيعدلنظامأثروثمة.معآواليدين

أصوااسه.فةم!لمحاولةخااصأبحثالهفسنفردتعقيدأالأكثرالستينيالعدنظام

،ت!!اهـاسواحداتجدوىعدممنالانسالىإليهتوصلالذيالحلكان

رموهـجديدهإضافةمنهيخطلب،ةكبىكمياتلعد""ترتيجيةأرقامايجادوضرورة
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يمكنحدأكانتمثلأالعشرةفواحدةمعينةترتيبيةاحدةوتجاوزتمكلماباستمرار

وقداجديدرمزإيجادمنالعاشرةالمرةعندلابدكانثم،مراتع!رتكراره

تساعدهالتيالعدأنظمةإلىالتوصل،كتابةثم،البدايةفيشفهيأالانساناستطاع

الرموزمنممكنعددبأقلالعقبةهذهتجاوزعلى

الشكل،أوالرمزأي،الرقمإدراكنحوأساسيآمنعطفأالمرحلةهذهوتعذ

ويفصل،الواحداتمفهوميميزالإنسانبدأفمعهاوتجريدكمعنىأي،كعدد

التحليلعلىالقدرةامتلاكذلكويفترضبينهافيماالصلاتويقيم،بينها

إبعلاقةاليوممانسميهأساسوهو،الفرديةالاختلافحالاتوتجريدوالمقارنة

درجةبحسبللترتيبخاضعأمفهومكليصبح،العلاقاتهذهووفق."الترتيب

عدديةواحداتمنظومةفيتصنيفهايتمعندماالأرقامعلىذلكوينطبقعموميته

كتابه،م.قالرابع)القرنأرسطوعنهماعبروهذا،بعضأبعضهاعلىترتيبأت!ئشمل

ظلوقد،بالواحد"للقياسقابلتضاعفهوالصحيحالعدد"إنبقولهالميتالمحزياء(

يعبرشوبنهاورأننجدحيث،عشرالتاسعالقرنحتىقائمأكعددللرقمالتصورهذا

هيبماالأعدادمنسابقيهوجوديفترضطبيعيصحيحعددكل"إن.قاثلأعنه

المنفصلةالواحداتجمعحاصلالنهايةفيهوعددكلأنأقي،"وجودهسبب

مجردأمفهومأوالعذالترتيبعمليةبفضلالرقميصبحوهكذاالهاسمابقةا

توزعهااأوالأشياءعذبطريقةالمرتبطةغيرالمطلقةالكميةمفهومهوومتجانسأ

والعددالأصليالعدد،العددلمفهوممتتامينجانبينتمييزإلىذلكوقاد

لايميزهوبماأصليعددوهو،يومأ31هوالثانيكانونشهرأيامعددإن.الترتيبي

أيضأفهوالشهرهذامنالأخيراليومرقمأماالشهرهذاأياممجموعةعناصربين

أنناولاشسك.الأياممنالمجموعةهذهعناصرترتيبإلىيشيرترتيبيعددوهو،31

التجريديةتصوراتناتطورفيالأساسيلدورهالترتيبيالعددأهميةندرك

عمومآورياضياتنا
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علىحزهاالتيالفرضاتنماثلإلىالانتباهعلىقادرغيرالقديمالانسانكان

لعدآخرعظمعلىحزهاالتيوتلكصادهاالتيالغزلانعددعلىللدلالةعظم

بقدهـماكانضاتالؤمنمجموعتينفيهماليرىماكانإنهبل!القمريالشهرأيام

لافآمرورومع،فشيثآشيئألكنه!إلاليسواللياليالغزلانمنمجموعتينيرى

يديهبينالتيالوثائقهذهقيمةإلىيتنبهبدأ،العذوأنماطأشكالوتنوع،السنين

والكمالنوعبينيضمحلالفارقوبدأ،دائمأأمامهالماثلغيرالمعدودعنبمعزل

الاحساسمنالتعداديةالعمليةمرتفقد،وهكذا.الآنيالحسيلإدراكهبالنسبة

ثماحصاةثم)حصاةاضحووشاملحسيوادراكوشاملةعامةذكرىبينبالتوافق

لهاالكميبالجانبفقطوالاحتفاظالنوعيةالصورةهذهحذف(إلى.حصاة

الحابيةالقيمةباستقلاليةمايدعىوذلكم(واحدثمواحدثم)واحد

علىكثيرةعملياتأتقنأنبعدحتى،طويلةلفترةالانساناستمرلقد

هذهتمثلعلىقادرغير،وغيرهاوالتربيعوالجداءوالقسمةوالطرحكالجمعالأرقام

لديناكانتإذا.التاليبالشكلالمفهومهذاتبسيطويمكننا.واضحأتمثلأالاستقلالية

كبيرةب!ائرةمثلألهالرمزفإننا.تتفتحلمالزهرمنصغيرةأزراروثلاثةكبيرةزهرة

على،موزالرهذهمعنىعلىللدلالةزهرةشكلجانبإلىصغيرةدوائروبثلاث

التالي.الثكل

صال!5555

شكلحذففيتتمثلالاستقلاليةنحوالتجريديةالخطوةفإن،وعندها

نأملاحظةمع،أصغرواحداتوثلاثكبيرةواحدةلديناعندهافنقول،الزهرة

بأعدادئنفذأنويمكن،الزهورغيركثيرةأشياءعلىينطبقأنيمكنالتعبيرهذا

الرموزمنمختلفةوأشكال

الأخرىمحلتحلأنلإحداهايمكنالتيالأشياء"إنأ+!أعصأ2ليبنجزيقول

هذهوتنطجقا"متطابقةأشياءهيالحقيقةيصيبقدتغييرأيإلىذلكيؤديأنفىون
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ويبسط.متطابقةالفرضاتكافةإنإذ،تمثلهعماالنظربغضالفرضاتعلىالمقولة

الامتدادهوقه5للمجردالمنسوبالعددإنداةيليكمارياضيآذلكس!كاس!33فريج

"كل:المبدأهذاعلىترنكزكلهاالرياضياتفإن،كذا.!"ق"للمجردالمطابق

".نفسهيطابقشيء

أشياءمنانطلاقأاثمتركةالصفةبإبرازتسمحالتيالعمليةهوالتجريدإن

معشكدونجديدةمرحلةبلغوقد.محددبيانوفقمتطابقةأنهاعلىيتفقمادية

هذهتطورفمع.فالرابعةالثالثةثموالثانيةالأولىالدرجاتمنالمعادلاتظهور

عنبعيدأ،وحلولهاالمعادلاتلهذهعامةأنما!عنوالبحث،وحلولهاالمسائل

وأأرضمساحةمعرفةأوميراثكتقسيموجودهاإلىأدتالتياليوميةالمسائل

القرونوفي.البحثموضوععنمستقلككائنالعددبرز،مامحصولكمية

ومع.الحديثةالأعدادنظريةظهورإلىعمومأالرياضياتتطورأدىالماضيةالقليلة

يختلفالعشرينالقرنرياضيوأبدعهالذيالتجريدأنإلىنشيرأنلنالابد،ذلك

رياضيعنصرمجرداليومالعددوبات،السابقةالتجريدمراحلكافةعننوعأ

منه.أوسعرياضيعنصرضمن
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الثانيالفصل

وعيلامسومر:الأولىالأرقام

-45-

http://www.al-maktabeh.com



والعيلاميونالسومريون-ا

وهي،القديمةالرافدينبلادمنالجنوبيابشءعلىتمتدسومربلادكانت

نهريمنالمترسبالطميتراكممنتكونت،نسبيأالتشكلحديثةغرينيةمنطقة

نقاشاتيثيرلايزالالسومريينأصلكانولئن.السنينآلافعبروالفرات!جلة

حقيقةالسومريةالثقافةأصالةأنلاإ،محددةأونهائيةإجاباتأيةدون،ثحرة

المنطقةفيهـصيزةحضارةطورتقدكانتالمحليةالشعوبأنومعافيهالالبس

ال!ئىهـقتاريخفيحاسمأانعطافأيميزالسومريالتحوللكن،السنينآلافقبل

بعيدةبلادمنجاؤواالسومريينبأنالقديمةالفكرةمعتمامألسناونحن.كلهالأدنى

لكافةمالكينغيرلانزالبالمقابللكننا،الايرانيةالهضبةماوراءإلىتقعكانتربما

نفسها،الرافديةالمنطقةسلالاتمنالسومريينتحدرتثبتأنيمكنالتيالأدلة

المحليةالثقافةمقوماتلكافةالسومريينامتلاكولعل.إليهمانميلوهو

علىالمباشردليلنايعذالميلادقبلالتاسعالألفإلىبأصولهاترجعالتيللمنطقة

الفرضيةهذهصحة

9184عامإلىالرافدينبلادجنوبفيالآثاريةالاستكشافاتأوليرجع

الحملاتتضاعفتعشرالتاسعالقرننهايةومع،1877عامفبدأالتنقيباتأولأما

سلبيخ،أبو،إريدو،لارسا،أور،أوروك،نيجور.السومريةالمواقععلىالآثارية

إليهاترجعالتيالفترةمنذدقيقبثمكلالثقافةهذهتتبعاليومويمكننااوغيرها

.م.قالثالثالألفمنالثانيالربعإلىوترجع،بالسومريةالمكتوبةالنصوص

الألفوبدايةالرابعالألفنهايةبينتجاهلهالايمكننااستمراريةفثمة،ذلكومع

السومريةاالحضارةمنلايتجزأكجزءالمبكرةالمرحلةهذهدراسةإلىتدفعناالثاك

هيلأولىاالمرحلة.أقسامثلاثةإلىالسومريةالحضارةتاريختقسيمويمكننا

الألفنهابةعلىوتمتد،نصرجمدتأوأوروكمرحلةوتدعى،التشكلمرحلة

النصفعلىامتدتازدهارفترةالثانيةالمرحلةوكانت،الثالثالألفوبدايةالرابع
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الصومري؟العصرأوافئ!يمةالسلالاتفترةوتدعىاالثالثالألفمنالأول

بلادعلىلفترةالأكاديونسادأنبعد،الثالثلألفانهايةمعلأ!هـةاالمرحلةوتأتي

فنكلهاالمراحلهذهميزوقد.الجديدةالسومريةبالمرحلةوتدعى،الراشدين

)آنيةالحجرعلىالنحتفنظهورمعم.ق0003عاممنذنشأأصي!!سوهـهـي

منحوتةمختلفةأخرىومواضجعوأشخاصحيوانات،بارزةنقوشذاتحجرية

خلالذهبيبعصرمرالذي،النحتفنتطورجانبوالى.(رفغباتقاننجارزبشكل

المرحلةفيالباردةالمدرسيةمايشبهإلىينتقلأنقبل،القدلجةالسلالاتمرحلة

منرفيعةذروةبلغالذيالفنهذا،الحجرعلىالنقشفنظهر،الجديدةالسومرية

الأدنىالضرقفيعمومأالمحليين)والأهاليالسومريينوأنسيما،والاتقانالدقة

الأسطوانيةالأختاماستخدامعلىالرابعالأدفمنذاعتادواقدكانوا(القديم

الفنانينلمهارةنشهدأنإلاولايمكننا،الطريالطينعلىلإدزاجهاالمنقوشة

حجمهايكنلمالحجرمنصغيرةقطععلىمختلفةمواضيعنحتفيالسرمريين

طبعاتهاأونفسها)الأختامالنقوشهذهوجدتوقدالقليلةالسنتمراتيتعدف

الكتابةلظهورالأولىالفعليةالبوادرتعذالتيو،(الطينيةالألواحعلى

وهي.القديمالأدنىالشرقكاملوفيبل،فقطالرافدينبلادفيليس،والتدوين

والدينيوالسياسيوالفنيالاقتصاديالتاريخلدراسةأساسيمصدرتعد

المنطقةلثمعوبلاجتماعيوا

نهايةمنذمتطورةمرحلةبلغتقدالسومريةالعمارةكانت،أخرىجهةومن

كانتفلقد.عنهانسبئامعلوماتناضآلةمنالرغمعلىوذلك،م.قالرابعالألف

الآجرمنضخمةصروحاشادةعلىالتاريخذلكمنذقادرةمثلأروكأومدينة

علىاعتمدتمخططاتوفقبنيتوقدابالموزاييكمزينةجدرانذات،النيتيء

المرجحومن،والرابعالخامسالألفينمنذسائدةكانتالتيللبيوتالمستقيمالخط

السلاليالعصرأماادينيةكانتالضخمةالصروحلهذهالأساسيةاضيفةالوأن

الدينيةبوظيفتهالاشكالتيجدأ()الخربةالآثارمنبالعديدزودنافقد،القدير

ملكأنوذلك،الثانيالقديمالسلاليالعصرقبلسومريلقصرأترألانجدو
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المعبدفييعيشوكان،للألوهةوممثلأكاهنأكانالسومريالمدينة-الدولة

العصرخلالإلاالسياسيةالوظيفةعنالدينيةالوظيفةتنفصلولماوملحقاته

قصرآبنىالذيالحاكمعلىتطلقالملكصفةباتتعندما،الثانيالقديمالسلالي

فلم،العديدةالطوابقذاتالشهيرةالزقراتأما.الكاهنمعبدعنبعيدألنفسه

الثالثة.أورسلالةملوكأواخريدعلى،م.قالئالثالألفنهايةمعلاإتظهر

وفنهم،حياتهمعنبالكثيرأمدتناالسومريينقبورأنإلىأيضآونثسير

فيهاوجدت(الثالثالألفمنتصف،الأولى)السلالةأورمنأمراءقبوروبخاصة

اشتملجنائزيأثاثإلىإضافة،رائعةبطريقةمشغولةواللازوردالذهبمنحلي

.السومريونالمعدنونبلغهالذيالرفغالمستوىعنتكشفرائعةمعدنيةتطععلى

بذلكيعكسهوو.السوسرقياضاوانطلاقةحيويةالعرضهذالنايبرز

وأواسطلإيرانيةاالهضبةقلبحتىامتدادهآثارنجدوأصيلأمتكاملأحضاريأتطورآ

فكانت،للغتهاتدوينهاكانالسومريةالحضارةانجازاتأهمولعل.الصفرىآسيا

منطوقةالغةتسجلكتابةأولالسومريةالمسماريةالكتابة

قبلالثالثالألفخلالالرافدينبلادجنوبالسومريةاللغةسادتلقد

؟)0031-0025(القديمةالمرحلة-ا:اللنةهذهلتطورمراحلأربعونميز،الميلاد

الكثيرولدينا)0025-0023(الكلاسيكيةالمرحلة-02وثائقهامنالكثيرولانملك

خلالهالأكاديةالسيطرةاأدتوقد،()0023-0002الثالثةالمرحلة3-؟وثائقهامن

المرحلة-4؟فقطنفسهاسومرفيإلامحكيةتعدفلمالسومريةاللغةانكفاءإلى

مستخدمةظلتإنما،محكيةالسومريةاللغةتعدلمحيث،2مهوعامبعد،الأخيرة

الكثيرالأخيرةالمرحلةهذهمنولديناالمسماريةالأشكالاصتخدامنهايةحتىكتابة

بلغتينمعظمهاكتبوقد،والملكيةوالتجاريةوالاداريةالتشريعيةالنصوصمن

تراتيل،،ملاحم،)أساطيرلأدبيةاالنصوصإلىإضافة،(وسومرية)بابلية

كانأنبعدالفترةلهذهالأخيرةالمراحلفيالنصوصهذهدونتوقد.(.أمثال

إرجاعالآنحتىيتملمأنهإلىأخيرأونضير.الوقتذلكحتىشفهيآتاقلهايتم
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لاتالمحاومنالرغمعلى،أخ!!فدغةمعجدهـمثمفهـاثأقيإلىالسوهـهـيةاللغة

ول+ح)ية،1الألتائيةاللغاتمثلأخىهـفاخاتمعأبصهالرجوهـتالتيالكثيرة

53ا/لأكالىحوليةفيدلدراا5

فيولايم!ت،عيلامبلادتمتدكانتال!هـبيللخليجالمئاباساجانباوعلى

فيوتطورتظهرتالكتابةأنشمععن!البم!+المنطقةتاريخدكأاسةالحقيقة

بشكلالكتابةوظهورالأرقامظهوكأاحللصتتبعاليوملستطيعلكخنا،مثا!روكأو

شارنةدراسةتستحقانوالعيلاميةيةاصسوصاالحضارتيرأنوالحقسوزافيأفضل

كثجرةنواحفيوت!ابههتطوكأهماتواهـجماليماأو،الأقا!علىلسبجينمعمئة

أصالتهعلىمنهماكلمحافظةثانيهماو،بينهماالداثمةالثقافيةالتجادلاتتعكس

خصوصيتهعلىو

حوضعلىأي،إبهـانغربجنوبعلىقديمآتمخدالعيلاميينبلادكانت

ا+3،)كاه!،ا!تلتامتيبلدححم!يدعوميون3العياكان؟بهالمحيطةوالجبالسوزيان

الآثاريةالاستكشافاتأوليىهـجع50اداهأ،+دةعيا،متوالبابليةالتسميةاشخقتمنهو

تتمتكنلمالتنقيباتوالإسباراتلثن،ثسالتاسعالئرنمنتصفإلىالمنطتكةفيب

كوشعليمثلالقرويةالمواقعبعفروباستثناء،المطلوبينالعلميينالمنهجوقةبالف

لأحدثاقالأضالمواقعبعضأو،م.قاصسانمالألفاإلىيرجعالذياولا؟ثمه،

د31س!3سوراكحمالمعلوماتناالأساسيينينالمصدشفإن،سوزيانسهلفي

،م.!الرابعلألفاإلىسوهـاسيستأبهـجعو،شأ+ثة:هأ"+ثهل!اتشوغازلبجلو

علىالمنطتكلةمدن5مواقعأهمأصبحتماعاتسى!5،العبجدعمصنهايةنحو

العيلاميينعاصمةكانتعدماحتىالأمحميةهذهعلىدائمآحاشظتقدو.الإطلاث

قدو.الميلادقيثالخالثالقرننحوءببطإلاتختفولم،أخرتمدينةإلىتنتقل

لمواسعةةمقبرعلى(الرابعالألفبداية،الدليا)أك!الأولىسو!اسويةفيعثر

كبىةنحاسيةآنيةوعلىالعبيدنمصمنثشعلىصيهاث!إنما،جيدب!كلتنقب

علىااعتادوقدكانوا33؟-308+(لااالثالثةاسوشسويةفيا!سانأننجدو
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قدوكان،أعيلاميابقبيلوندعوه،بعدرموزهتفكلمالكتابةفينظاماستخدام

بعمارةالجيدةمعرفتناعدممنالرغموعلىالإيرانيةالهضبةكاملعلىانتشر

لفترةفيهاالتنقيبمنهجيةعدمبسببوذلك،الثالثالألفخلالسوزاوأوابد

وأغناهاالتعارضاتأبرزأحدإنقويأرافديآتأثيرأبوضوحنلحظلكننا،طويلة

حضارةعنالأهميةفائقةبمعلوماتزودناأنههوالعيلاميالآثاريالبحثفيمعنى

جلبوهاقدالعيلاميونكانأساسيةآثاريةووثائقبموادوأمدنالابل،الرافدينبلاد

أولىبشواهدتزويدنافيبخاصةسوزاأهميةإلىلاحئأوسنرى.هناكمنمعهم

والرافديةالسومريةوالكتاباتالأرقام

المنطقةاجغرافيةمعتناسبامتواهـيينخطينالعيلاميينحضارةشهدتلقد

فييضارعونوكانوا،والريالزراعةعلىميون3العيااعتمدالسهليةسوزيانففي

اعتمدوافقدالجبالديأمااالهـافدينواديسكانومهاهـتهمبتقنياتهمالمجالهذا

مصادريشكلماكانأهمأنإلاوالمناجمالغاباتواستثمارالمواشيتربيةعلى

الرابعالألفينخلالوبخاصة،الرافدينبلادمعوالشرقإيرانتجارةعيلامثروة

ممالكوعيلامبينالمستص!ةالص!اعاتإلىاضافة،التجارةهذهوكانت.والثالث

تحققعيلامماكانتوكثجرأوا(لتأثيرالمعلوماتلتبادلمباشرآسببآ،الرافدينبلاد

عكسوعلىملوكهاأحدزعامةتحتتتحدكانتعندماالسومريينعلىالنصر

فيهادبتكلماإليهاوتضمهاسوزيانبلادعلىتسيطرسومركانت،ذلك

كما،الأولىأورسلالةعهدحيللسومريينتابعةعيلامبلادوكانت،الفوضى

اسوزافياكتشمتأسطواناتذلكعلىتشهد

تنظيمملوكهاوأعاد،مجددأللازدهارعيلامعادت،م.ق0025عامونحو

حملاتونظموا،أصغرمدنشيوتمركزواسوزاعاصمتهمتركواأنبعدقواتهم

نارامعهدفيسوزاعلىبوضوحلأكادكااالتأثيرونلاحظ.السومريينضدناجحة

الثالثةأورسلالةعهدحتىالرافدينبلادوممالكعيلامبينالصراعاستمروقد.سن

علىالحفاظاستطاعتقويةدولةعيلامأصبحتعندما،(م.ق)2155-.3002

الرافدين،بلادعروالثقافيالسياسياستقلالها
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وقد.البابليينمعالعيلاميينصراعاستمر،السومريالعصرنهايةوبعد

وبعد.م.ق1762عامدجلةنهرتحالفشعوبمنغيرهممعحمورابيسحقهم

عاصمتهاوهدموا،بابلبلاداجتياحمنالعيلاميونتمكن،بفترةحمورابيموت

بينأشدهعلىالصراعواستمر.سوزافيوجدتمنهاتماثيلعلىواستولوا،بابل

تفوقها،لعيلامأعادالذيا-0116()"2نهونتسوتروكعهدحتىالمملكتين

القرنبدايةومع.حمورابيوشريعةسنناراممسلةمنهامعهوجلب،بابلواجتاح

نأبعدالميدية-الفارسيةبالامبراطوريةالعيلاميونامتزجالميلادقبلالسادس

وتلاشت.السياسيةقوتهمضعفت

ونملك،القديمةالمنطقةلغاتفيلهاأصلأنعرففلاالعيلاميينلغةأما

بعدتفكلمرموزهامعظمأنغير،رئيسيةفتراتثلاثإلىترجعمنهانصوصأ

نصوصتأتيثم،م.قالثالثالألفمنتصفإلىالنصوصهذهأقدمويعود

الأخيرةالنصوصأما،الميلادقبلوالثامنعشرالسادسالقرنينبينالممتدةالمرحلة

النصوصهذهوتتضمن،(والرابعالسادسالقرنين)بينالأخمينيةللفترةفتعود

القديمةالفارسية،لغاتبثلاثالأحيانغالبفيكتبتوقد،ملكيةتدوينات

والعيلامية.والبابلية

وقد.البابليةبالثقافةبعيدحدإلىتأثرواالعيلاميينأنفيهلاشكومما

عصرمنمحليوننساخدونهارياضيةنصوصعدةخاصبشكلاكتشفت

أصالةفيهاوتظهر.الرافدينبلادرقمعنأهميتهالاتقلو،تقريبأحمورابي

بعضيشيرفيالناسخأنطالما،وحلهاالمسائلمعالتعاملفيواضحة

نأوالحق."الأكادييفعل"هكذا:بقولهمختلفةبرهانطريقةإلىالنصوص

تتطلب،عدةتطوريةمراحلفيوالتوازيالمتبادلالتأثيروجودمع،الأصالةحذه

نشوءصيرورةمعحيويةأكثرتماسعلىوتجعلنا،للتاريخكليةأكثررؤية

منهاالكثيرلايزالوال!يفيهاالداخليةالمعاملاتومعوتطورهاالحفارات

عندنامجهولآ
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وجدتال!عداد،حصوات

الأرضعلىأوالأغلفةفي

مصقعفي،متفرقبثمكل

.سوزاأكروبول

!هـ

!

!

!

!

م.قعرالاسالقرن،سوزا

ال!صويريةالأرقامأولى

الخارجيالسطحعلى

العدديةالرقمعلىأوللأغلفة

.سوزافيوجدتالتي

"

!!ثه

!ئاأ

م.ق17وا!القرنان،صوزا

العدديةالرقمعلى

بقبيلالمدعوة

العيلامية.

!5

ه

!

!

..51.41"61نلقروا،زاصو

الرقيماتوعلى،الأكلفةعلىمطبوعةأشكالإلىالحصياتتحولالجدولهذالنايبين

العيلامية.قلالأرقامإلىالأشكالهذهتحولثم،العددية
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الكتابةولادة4الطينيةالائواحإلىالاغلفةمن-2

ظئهوهـسنتناول،العيلاميةوالسومريةأسلحضارتينالو!ض!الع!!هذابعد

ب!كلسوزاشيتحضقتالتيالاكت!ماشاتعبسأعنو،لىالأوالسوهـهـيةالأرقام

ينالتدوفكرةطورواالسومربيم!بأنعتاتادالاإلىتدعوناكثيرةأسبابآإنخاص

البيئةأنولاشكالعيلاميوناتبعماالتينئسثاافى!احلىفقوالطينيةالألواحعلى

والاحتكاكالخجاورأنلابدو،نفسهاالتقنيةتفويىآكثىسيلتالمشتركةالطينية

فيوددت،وهكذاذاتهاالابداعيةالهـاح!!بلوهـذعلىفهـآساعداالمستمر

الأولىالتصريريةأ!والأشكاالتتلم5الأختاموالطيخيةالألواحمعأالحضارتين

الكتابة!ولأرصاماو

القياممنهمياللصكانمحاسبينابتكارمنالكتابة"إنأمي!هبييريقول

الاعتمادالممكنمنيكنلمأمروححو،جدامتنوعةوفيهـةاقتصاديةعملياتبإبرهـاء

أوجبلغاقدكانااللذينعيلاموسومرمجتمعيفيحدهاوالذا!هـةعلىفيه

،التقليديالحياةنمطسيجذرقماتحولعلىالشا!ديرإذنفالكتابةاتساعئهما

الففهـةخلالالبناء!!كةاتساعبهبشرجديدسياسيواطاهـاجتماعيضححن

يعطيناالطينعلىالكتابةتطورفإن،السابة!الئصلسيكأأياوكما"السابضة

إعادةانحصلاهذاسيلسنحاوو!هـحلة!!حلةالأشقاءاضنهورمراحللت!جعالزهـصة

الأرقامقصةتعصيناأالتيو،تحديدآسوكأاهـهـمكت!فاتأكبربدقةالمراحلحثدهتتع

لأولى!االسو!!ية

كان،سوهـاشي8)الآثاريةللسويةاشر!الموالتاهـيخهوو،مثعام30؟3نحومنذ

القلعلىاعتمادهمطورواقدسوهـافياجونالما5لاداقيوناالمسؤونونأوالمحاسبون

أشكالذاتبحصياتالمصلوباالعددنونيفصباتوا،ةيدكأجةإلىالطينيةالأغلكهو

الشكلبيضويطيخيغلاثسييجمعونياتم،العدواحداتسختلفلمخل!ختلشة

الطبقت!!ادأفمعظمصانوالعا،-لغيبعدملضح!ا!آسطوانباخت!حآعليهيدهـجون
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أعناقهم.فييعلقونهاالتيالخاصةأختامهميملكونوعيلامسوصفيوالغنيةالوسطى

أما.الختملصاحبشعارأوتميلإلىإضافةرمزيةنقوشآغالبآتحملالأخئاموكانت

يرجعكصكوكتحفظوكانت،اسسابقاالفصلفيأححميتهاشرحنافقدالطينيةالأغلفة

اأشياءمنالواقعفيمايقابلهمعمحتواهاتطابقمنللتأكدالحاجةعندكسرهاويتمإليها

وعلى،0033وي!553عاميمابينإلىويرجعسوزافيوجدغلافعليهالأمثلةاومن

كبيرينقرصينعلىفعثرداخلهفيأماشهـافعدةيمثلاناسطوانيانختمانسطحه

خروفآا997يمئلأنهعلىذلكوفسراعصياتوتعطينيةكراتوتسع

الفرنسيةالبعثةلناقذمتالأشكالمختلفةحصياتسوهـافيوجدتوقد

لأهمها:صوهـة()فى1377-78)موسماكاالسويةنقبتالتي

55!

سصبةعصيةطريلةعصة!!ةصذصبوطمض!وط!ش

مثقوب

الفترةخلالسومرفيسائدأكانمماثلأنظامآأنإلىفهـهناأنولابد

.أورواثفي17()؟الآثاهـيةالسويةفيوذلك،نفسها

كسرعنالمحاسبوناستعاض،سوزا(في)8)السويةم.!553؟عامونحو

استعيفرماوسرعان،الخاهـجيسطحهعلىالطينيةالكتلبطبعمحتواهلمعرفةالغلاف

وكان.بالقلماليومندعوهاوالتيالطينعلىالرائعةالأداةبطجعنفمهاالكتلطبععن

وأوحادآ،طهـفيهأحدمنمدببأكانأنهولاشكرفيعةأوثخينةخثمبيةعصيةإماالقلم

ترجعالتيالطبعاتمختلفت!كيلعلىيساعدذلكهـكانالآخرطرفهمنمبتورأ

الحصوليتمكانالتيالطويلةوالرفيعةفالفرضةالطينيةالكتلطبعاتإلىبأصولها

يةالدادالطبعةوكانتالعصيةمسقطتعطيكانتمائا!ب!كلالرفيعالقلمبطبععليها

.الصغيرةالكرةمسقطتمثلعمودئانفسهالرفيعالقلممقدمةطبععنالناجمةالصغيرة

قرصئااتمثلفكانتالاصجعطرفبضغطأوالئخينبالقلمتطبعالتيالكبيرةالدائرةأما
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الحصوليتموكان

هـ!فرضةشكلعلى
القلمبطبعثخينة

ه،مائللشكل

الحادالثخين

يمثلذلكوكان
!!مخروطمسقط

الثخينةالفرضةأما

---!5فينجدالتي

طبعةوسطها

!!!صغيرةدائرية
مسقطفتمثل
!!!هالمثقوب،المخروط

الحصوليتموكان

بواسطةالقديمةالومريةالأرقامطغطريقةالقلمبطبععليها

النهائي.،"ا!رقامضكلمعوئخبنرفيعقلمينبتعمجقثمالثخين

بالقلمالطبعة

للتعبيرمحدودةوغيرسهلةإمكانياتالقلمأعطىفقد،وهكذا،وسطهافيالرفيع

اوللحرفللرقمالتجريديالتصورنضجتسريعفيوساهم،والتسجيل

ذإ،ذروتهإلىالأغلفةتطوروصل،عامأ05عنلاتزيدقصيرةفترةوبعد

علىبالتدوينواكتفوا،المجوفةالأغلفةوعنالطينيةالكتلعنالمحاسبونتخلى

شبهكانت،الطينمنألواحأيصنعونبدأوا""الكتبةهؤلاءأنأياالطينيالسطح

وكان.الأختامعليهاويدرجونوالطبعاتالأشكالعليهاويمثلون،البدايةفيدائرية

الخطوةهذهسمحتفقد،وهكذا،إليهالمرموزعنللرمزحقيقيانفصالأولذلك

به.المتعلقالماديالمرجععننسبيآالتدوينهذافصلمع،للتسجيلأفضلبمساحة
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وبدايةالرابعالألفنهايةحتىسوزافيالألواحبهذهالتعاملاستمروقد

71السويةفيبسيطتطورمععليهاعثرحيث،(م.ق3203-هه!و)الثالثالألف

وأصبحت،ثخانةوأقلانتظاماأكثرشكلهاأصبحفقد.الفخرةلهذهالموافقة

تدرجالأسطوانيةلأختاماوباتت.عمقآوأقلوضوحأأكثرعليهاالمطبوعةألأرقام"ا

بوادرأيةنلاحظلاسوزافيالفترةهذهنهايةحتىأنناوالحق(اللوحوجهيعلى

علىتنقثىكانتالتيالرموزأنالمرجحومن.حقيقيةكتابيةأشكاللظهررفعلية

باشاراتأبدآتتعلقتكنولم،المعدود""نوعتمثلكانتالطينعلىوتدرجلأختاما

نأالتأكيدنستطيع،ذلكمنالعكسوعلىامابلغةربطهاأوتعميمهايمكن

نأطالما،بحقبدائيةأرقامأكانتالأشياءعددوتمثلبالقلمتتمكانتالتيالطبعات

الرموزهذهجمعمبدأأنإلىإضافةهذا،معينةبواحدةيرتبطكانمنهاشكلكل

وشائعأاواضحأباتقدكان

إسح!!ء!آآأ-صأ!ى-ح!إال!لصطإالع!-ء!!!
الوجه.

*مصإ!ح!ر

الجانبيانالمقطعان

بن!ض!ن!-أ!ي!ه!3-.ب!111:)الويةصرزافيوجدترتمية"ارتم

-791،إيرإرفيالآناريةالمرنيةالفة،(م.ق32مو

أقدمتظص5!،.ق!)؟7!؟لاقتعامي)بينأيضآالفترةهذهوخلال

تحملوهي41(لم.!ث)الوقيو(ثأوافيوذلك،الآنحتىالمعروفةالسومريةالألواح

للانتباهالملفتأنإلاارقميةوطبعاتأسطوانيةأختامطبعاتالسوزيةشبيهاتهامثل

هذهجانبإلىبسيطةأفكاررموز-عنعبارةهي،صغيرةرسماتوجودفيها

هذهجانبإلىرقميةلآأشكاتحملالتيالألراحبعضأيضأووجدتكما،الطبعات
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ة!3!هونحوإلىوبهـجعأوروككأوجداالحذورصصأبتعمبع!ونت!قم

حلتقدالأ!جحعلىالتصبمنقممبواسطةأصصباتأ؟كفونلاحظ.ابدقبل

الطة.الحعمبتسالأصيةالأشكالمحا

علىالتأكيدإلىالعلماءذلكوقاداعليطالأدطوإيةختامدلأأئرأيدونإنماالرسمات

الأساسيةوظيفتهاكانتالتيالأختامطبعاتعننعويضأدكلكانتالرسماتهذهأن

الخطوةكانبك،كبيرةقفزةشكلالتفورمذاأنفيهلاشدومما،المعدودنرععلىالتأكيد

المحاولةعلىيشتملالذيالدقيقبمعناها"الكتابة،الكتابةظهوردربعلى،الأولى

الطينياللوحتنظيمإلىحثيثأسعيآفعلأنجدأنناوذلك!انمك!توبةاللغةلتدوينالمنهجية

ذلكونلاحظالمترابطةاللغةفيتتابعهالإمكانيةوفقآمرتبةعناصرعدةإلىوتقسيمه

ومماارقميةإشاراتجانبهاوإلىرموزعلىاحتوتألوخعدةتق!ميمخلالمنبوضوح

ومن.لهاالمعاصرةالوزيةللألواحبتطورهاسابقةية!سالولألواحاهذهأنفيهلاشك

لإشاراتبإيجادهمتتحثلالكتابةنحوبحقالمومريونخطاهاالتيالحطوةأذالمؤكد
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عنتعبركسخابية

--أ:تال!سلع

!س!صلم5!لايى!يدونالتيالأشجاء
(--كانحينفي،عدها

لا+871718لا111لايزالونالعيلاميون

بصورلهايرهـون

وقدابنقوشأو

شامأر-م++++6+التطورهذاترافق

أداتيبتطورالمدمعمث

كتاليةإشا!ات-أ1؟99،حاسماكان

ختم-لم-اونحن،ريأوضرو

3!هلاو6و.القلمإلىنشبهـهنا

اعتمدفقد

،.11،فىهفى،5برإ.1آ،مثلالسومريون

300؟اأ+67ا.إعلى،العيلاميين

!"ا"لمحعإ؟؟!51:أة.لطبعالقلم !اث!ث!ابرتالرقميةالإشارات

؟!.لىلاثثةولاو..--ثيستخدمونوكانوا

:ء؟!).!،1!أ!لة؟6/إأ-تاس؟.!.ة.--.-!،شئنى!مصوأحدوخشبيةقطعةلذلك

---.-----.-----------فر!)منصغيرة

تنئدنثنل!-جت11ثنم!-يصءاكأطأف-1أ،آهآ-لاخإ-ديرأرلحظ.!شائرعبمقطعذات(شجرة

عد9تصحع0،1%-اال!ممخار-.،إ*ثاهـاتاأسواخه!حادبمقطعبل،الغليظالمقطعبهذا

طأهـاذهـحىء،3حادبأداةتخطلشأتهامنذحصاتبل،الرقميةالاشاراتمثل،الصلصال

بشثلويجرونهالصلصالفيزونهيزثمالخ!بيالقلمطرفيأحديبرونكانواالسومريين

العمليةهذهلتنفيذحادةعاجيةأوعظميةأداةاستخدمواوربما،اللوحلسطحموار
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فيا6السويةفيظهرت،0074(و0003)بينم.قالثالثالألفبدايةمع

جانبإلى،العيلاميةقبيلاللغةتدويناتأولىتعذرموزآتحملألواحسوزا

المعدودنوعتحديدكانالرموزهذهمنالهدفأنولاشكمطبوعةعدديةعلامات

وخلالاالأسطوانيةالأختامبطبعاتالألواحبعضاحتفاظمنغمالىعلى،بدقة

الرموززادت(م.ق0028و0024عاميبين،14و15)السويخانالتاليالقرن

الرقمية.الإشاراتتحتلهاكانتالتيالمساحةحسابعلىالألواحعلىألكتابية

وانتظامأ،رقةأكثرأصبحوقد،للتسجيلالطينياللوحااستخداشيوعونلاحظ

النهائي.المربعشبهأوالمستطيلشكلهاتخذو

إذافيمامعرفةمنلايمكنناالعيلاميةقبيلالكتابةلرموزالآنحتىفكناعدمإن

اللغةبتطورعلاقتهامدىتحديدولامن،آنذاكالمنطوقةللغةتدويناتفعلأكانت

الكتابةتأثرأوتأثيرإشكاليةحلماحدإلىعلينايصعبوهذابعدفيماالعيلامية

فيالأولىالكتابيةالأشكالظهوريعذ،ذلكومعالعيلاميةبالكتابةالسومرية

بعينأخذناماإذا،سومر

!أ""الموازيالتطورلاعتبارا
نحوبعدعيلامفيشالذي

فىهـقصبقائد-رأس-قمةحاسمأدليلأ،قرنيرأوقرن

ء*!ه8الحضارةأصالةعلى
بلادجنوبفيالسوهـهـية

جل-بلداجنينظر-!نلغ-لرعا،اصأة

عدمعلىو،3تافدأصا

!!كاصسحرمنلخقافتهااستبهـادكحا

نأغى،الإيرانيةاحمضبةا
سمكة7.خنزحمارماء

"قبيلامحتابةااستشاف

لأ*!ف!!"منالعديدط!ح"أسسومريةا
و.مادار-نورمعحصلكحما،التساولات دوركلبسر

انانقبجلالكتابةأكلخثاث

الأولىالضوب!يةالوهـهـيةأخاسةاا!أسثادعص!لملآناصحتىالعيلاسية
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عنامحجوبأسرهاستبقيأنهاويبدو،الكتابةهذهرموزكافةفكالعلماءيستطع

خلالمنتمذلكلكن،الرموزمنالعديدتحديدمعانيأمكنأنهمنالرغموعلى

ع-3وباليوغرافية(الدلالةبعلم)تتعلق3أأ+،*خ4علمادلاليةدراساتعلىاعتمادهم

ظلتبينما،كثيرةأحيانفي(القديمةالنصوصقراءةبعلم)تتعلقأ"!ع!هش!)4ءول

قليلةطبيعيأشيئأبوضوحيمثلالذيشكلهاخلالمنمعناهاعنكئفتالتيالرموز

بصليبالممثلورمزهالخروفبينالشكليةالعلاقةمعرفةمئلآنستطيعفكيف.العدد

والمدهشكلأ،؟حرفمايشبهفوقنفسهالسابقبالرمزالممثلالماعزأو،داثرةضمن

دونبثباتوتكرارهاالرمزيةوأشكالهاالأساسيةخطوطهاوضوحالكتابةهذهفي

أفكارأوكلماتبتدوينتتعلقالرموزهذهأنبوضوحلنايثبتمما،تذكرتغيرات

يكنلمفالرمزافعليةكتابةالتصويريةالأشكالهذهعذلايمكننا،ذلكومع.معينة

كانالذيكالمحراث،أفعالأوأشياءعدةبل،واحدآمحددآشيئأبالضرورةيمئل

الكتابةقبيلالمحاولاتهذهأنالمرجحومناأيضآوالأداةوالحراثةللحارثيرمز

واضح.بشكلبينهافيمالاترتبطقدمنفصلةأساسيةتعبيراتعلىتعتمدكانت

دورالمعابدلكهنةيكونبأنالقويالاحنمالإلىالسياقهذافينشيرأنولابد

دورألعبواولكونهمبطقوسهممواضيعهالاتصالالتصويراتهذهبلورةفيأساسي

والباطن.الظاهرعالميبينوعلاقتهالرمزأهميةوتمثلادراكفيشكدونهامأ

الشكليظهرأنقبلتبس!يطيةمراحلبعدةالتصويريةالأشكالمرتوقد

دتهواعته،القديمالأدنىالرقأنحاءكاملفياستخدامهشاعالذيالمسماري

)0785نصرجمدتعصرخلالتمقدأساسيتحولأولوكان.كلهاالمنطقةلغات

المحاسبونكانفلقد.القراءةاتجاهالمسماريةالكتابةغيرتعندماوذلكم(،.ق

،اللوحعلىيحددونهامستطيلةأومربعةتقسيماتضمنوالرموزالأرقاميدونون

بشكلتطبعالأرقاموكانتاليسارإلىاليمينومنالأسفلإلىالأعلىمنوذلك

وقدالطبيعيةبوضعيتهاتخطالتصويريةوالأشكالالرموزكانتبينما،عمودي

جانبوإلى.السومريالعصرمابعدإلىحتىوانتشرالنحوهذاعلىالأمراستمر

هذهوكانت.بالشعبيةتسميتهايمكناخرىكتابةظهرتقدكانتالكتابةهذه

رقميةرموزأفيهاونجد،اليوميلاستخداماذاتالطينيةالرقمعلىتدونالكتابة
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حاالألهححمريا*ا؟سع

دأائك!ةجد،الطت

أس!الةوأحلباب!تد؟

أصها!؟!.صالىلثا

الأص!طيص!وححكدا

كالتأ!بعدالألتهه

!أسثفة!تتمانكتالة

ماتالةدب5

التهلهايسبهاثانالي

الكخةلدأ؟اخر

يحثمتلالأارو!

ولهايحرلاولهايطعو

وهكدا،الأعرأحعلى

الأش!!طنهرت

التيلىالأثريةالمص

أس!الطهررإلىأدت

أفيمحردةكاية

فعالة

لو!

فيالآند؟العباصعصرلداباشكلر-قيانحهاخعل

اصالليقياعتموبالأسيا

!همم!!

،ال!؟ال!ث!!هض

!!صحمىصث!

هـإ

!ه!حهص

حم!أ!حالمعم"

دراستهمعندالعلماءلاحظوقدالمحاسبونيستخدمهاكانالتيتلكعنمختلفة

اللوحعلىمربعكلأسفلفيايةالبدفيتترككانتالتيالفراغاتأنالألواحلهذه

نأإلىإضافة،المربعيسارعلىفهـكأصبحت،التاليالمربعإلىالانتقالعند

اتجاهبعكس095بمقداراستدارةمنعانتوكأنهاترسمباتتنفسهاالكتابيةلأشكالا

الساعةبعقاش

تحديدعلىقادرينغيرلانزاللكننا،شكدونكثيرةالتدويرهذاأسبابإن

كانالألواحهذهحجمصغرأنالعلماءبعضويرىاالتحوللهذامباشرسبب

الألواحأنحينفي،عليهمالكتابةعمليةيسهلمماتدويرهاعلىالنساخيساعد

نأالمرجحومنابذلكتسمحتكنلمالمحاسبونيست!دمهاكانالتيالكبيرةاطينيةا

.هذهالتدويرعمليةفيححامآرآدولعبالمرةهذهالقلمأصابالذيالأداتيالتحول
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--علىالتغيجر!ذاآضو!ر

!الصعوبةبسببالقلم

يواجيفا!انالتي
صهه!بيمبم!!اقأنصأعلىال!اتب

شكلابهيخطأنادأر

يؤدقيكانمما،معتدآ

!!أصد!اا،*ث!مب-!ا!!-ا-كىش-!راخ!ا--!-أواشط!!تشويهإد

اصتلمكأقي!يسا-ي!!حفهـج!غصمب!تدب-ا3تهـدآحيا-كأنفسهالمطلوبال!ثل

إخفوطص!يسنهاااج!يدا!ئثييمخ!اهـ*!اتحااد!!ضي!قصه!شكلتعفيهبحيث

لخفوطكأسءسببصثافها،إاعس!أتانشبمن%كثص-اص!أااعمىضاتالز"ه!

اطوحالدههـب!إلىأدف"ندقياعسببححداحصا!5هـ!تجاايةالعمو*تلثمنأكثرالأنقية

كف!إ،نيةاصوأار*ش!-اتص!عنف،بالنتجخةالكتابةآو،الطيني

جد5ىشقد-صصخحنا-الأش!!لأاإعتجسجضكأثيسب"سباداخصوأ3حسدوكانت

ثشثمابكةخحنوح!رسمنجميسنهااإ.ن!أجديرائنا!محدايستخدموتوهمالسومريون

اشفبعاممتأدات،عثذا5!ستفاكأ-تاليةسراكت-أ!اعلىاح!اداذهـألمرحنبعبم!هـد

كتابةإلىكتتحوآ-شلبثنم!سطةرءستهـضجو!!الأوص!او5هـا!هـيعةح!3المتا

انتديمةاممطهكسيحى.!-إع!تءإس!آتل!-ا!س-ا!ص!-!ل!!لحوبعدمسححا/كأية

شثل!!على-اححهفى،ااكا-س!ح!ااكفت!دا!حصاا!11كلىالتلمازاحة5
!-!.ا!!

%قيطثياإدصاعخرأدختتقى!كص!نفي!!5حممااشبن!تجكنباتأساسي!!

نسماشبأتسحميتهعا!نحسفنحلىاح!-اش!صد؟!اححديم-ا!!آهبهـيد"هـنهشمرأو!ص:

%حد!لطبهبعلإ-ا!أحصرسح!ا!ثد(!المبسضبال!كلىود!هـهـله)!

لسمميهاصخالىأااكثع!5شبال!احخني4لإش5اخادة"اص!!يضةاالئلمأ-ىجتيهـاه

يةاهصنفبهعديها!أخحممريخم!صااد(!المبسض،ل!كانه!!لى)!الهـاشدة
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منكثيرأاختصرتالطريقةهذهأنكيفونلاحظبسيطأتدويرأوتدويرهاالقلم

طواعيةأكثرأمرأالكتابةجعلممامائلبثكلالقلمإمساكعمليةوسهلتالوقت

إلىالمنحنيالخطحولتالتيالمسماريةالأشكالأولىظهرتوهكذا.وسلاسة

متلاصقة.مسماريةإشاراتعدةمنمؤلفمنكسرخط

وثائقأقدموترجع.م.ق0026و0027عامينحوبينالتحولهذاتملقد

أولىحملتالتيالرقمبعضنجدحيث()شوروباكوفاراأورإلىالمرحلةهذه

الخطيةالأشكالعلىكثيرةأخرىرقمحافظتبينما،المطبوعةالمسماريةالأشكال

لكنها،الأخيرةهذهمحلفضيئآشيئآالمسماريةالأشكالحلتوتد.المنحنية

ومع.والخطيةالتصريريةالأضكالتمثلهكانتالذيالشكلعلىالبدايةفيحافظت

الكثيرعنتتخلىالمسماريةالأضكالبدأت،الثانيالألفوبدايةالثالثالألفنهاية

مرحلةلتبدأ،الأوليالشكلبذلكمهملة،لهالاضرورةالتيالإضافاتمن

الأفكارنقلعلىقدرةوالأكثرمباشرةبالصورترتبطتعدلمالتيالمجردةالأشكال

التيالأصليةالصورمعتمامآالصلةالمسماريةالإشاراتفقدتوعندمااالمجردة

فيتختمرومذهلةجديدةإمكانيةوكانت،بدأقدجديدعصركان،تمثلهاكانت

الأبجدية.ظهرتقرونعدةوبعدنفسهاالجديدةالرموزتبسيطإطار
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السومريةالارقام3-

اس!خابةاظهرتأدتبعديةانسو!شامألآ!شثلىيتساءقبدأالقاكأفءأنلابد

العذمبدأماهو!حعها؟يخعامل5الآ!فأءاححددأيخق!اضسوهـقيكانكيفو،المسمارية

التيالعحملياتماير؟احداتسع!تيعتمده!انوانظامأقيومعخمدآكاناطذ

جدآحبأ!أيلأ!جااطثار!اءاتاطتهياقة5؟حسابااتهمصلت5حلةصأيةهـالى،عرفوها

بناءفي!آدواسعبتحدأقيإلىوالأزقأمتسمباتيطالأنيمكنلاتالتساؤ!!

الأ!مئلةبعفرشجالةأ!اأجشاستاااتاا!ش!اابا!9سخحااونتسما؟العذمنظومة

لهتخطرقدالتي

أ!ينيةط11خالألوكلىحا!ننهوشب/-ايخة5-ادأخصحهدانتبتصءانسرلأ!قاماأنرأيا

ج!م!يتمكانأي،المصبه!عاا!ددامح!!شةفياحيممبدأعاا!تعتمدكانت5

المدونالهـقممجمللمعرفةافهـاتمنعد*االمكررةوالمطبوعةالأساسيةالواحدات

وكانت،معلومهوكماست!نيآمآنفإفكانالسو!!يينعندالعدنظامأما.اللوحعلى

نلاحظوكما،36ل!هه6؟ل!لأل!1010636.هيالأساسيةواحداته

6،01همابعددينالجداءبتاوعلىتعتمدالستينيةالقاعدةهذهكانت،مباشرة

اتا

51ا=5

15*6=06

51*6*51=006

لأل!؟5=6*31*6لم!ا5

ثم،هلاه=31*6*الأ*6*51

3)()(16؟=،،ل!ا5*6*15*6*15

=لأ6

=06*لأا

ل!=؟5

=؟06*15

=!لا6

ء/الأرقامقصة
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النظامأنحينفي،وانعشردأسستةا!احدتادد!تلماذاءالفاكأف"!يخصوقد

السببوإ-!6-إلأ606.لأ11ششصاالتالةانواحداتىا!جمعتححدآ!لجشانسخيني

لس!تينتسمياتاعطاءأسسهلا!شليسانتجسيصإلىقيانسولىس--قىصشالمباشر

العمثى!ةللأهـقامأسماءإعطاءصيسهلالط!يئةلئهدهآ!است!!دال!قبكشقمآ

والعملياتكماالعديسهلمما،)(د،لاتج7+65لأأثحركيةا!اسلواحداتكمما،الآولى

أمالاحقآسنوردهاالتيالأمثلةعبرذشكولصخرخا،الأكأقامتدوس5احسابية

التافي.ال!ثلعلىف!!التنواحداتأدهددالممثنةالطبعاتأش!ار

هه5!8!ء؟ه
00036ل!553غ؟لى(لا،)م1(1

اصابعاا!راانحوا+ا!اثغيراتالسوهصيةالكخاوةأنكيفرأيناوقد

غترتالتيالرقميةالطبعاتلهذهبالنسبةالأمركانوكذلك،الميلادقبلا!شرينوا

التالي.الشكلعلىفأصبحت،إلساعةعقارباتجاهبعكس095بمقداراتجاهها

هه!5ءه
6003300063لأ15060

رفيع.وآخرثخينقلم،قلمينبواسطةيتمكانالأهـقام3ك!ذطبعأنونلاحظ

ثم،طيالمخروالشكلليعطيالخخينالتلمهـأسبواسصةايطبعمثلأ006العددفكان

يمكننا،وهكذاالصغيرةالدائرةشكلاضعطيالرفيعالقلمقاعدةوسطهفيتالبع

إيىؤاسنتص!إ)والتيالسومرقماالستينيالنظابمواحداتظهورعمليةتمثيل

التالي.بالمخططبعد(فيمابصددهاوحةالموا(تالتئسير
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كا5

كا55-هـ---"5بر006

دهة555-----

000.21

لأ!------.-5

ء

هذهعلىدااعتح!ءكيهاجولىيحفانتيلأهـ:اما!ه!ةيمثلوىيونالسوصو!ن

عددآ"واحد"الواحدةطبعةبتكرارتم!لكانتالأولىالتسعةلأعدادفا.الواحدات

للأرقامبالنسبةالأمركانوكذلكتدوينهالمرادالرقمبح!سبالمراتمن

الستينتفوثالتيالأرقامأما؟اسعشرةاهـمزتكراريخمكانحيث،07.03.04.05

عددآرهـهـالستينبتكىهـارتكتبفكانت،مضاعفاتهمنوهي،04؟و018و17مثله

المراتمنعددآاحداتهوكافةرت!سكانت،مارقملكتالة،وححكذاأيضأالمراتمن

مدونآوجدالذخما)،6الهـقمذلكثمثالالمطلوبالعددعنجمعهايعبربحيث

التالي.الثثلعلى(ال!انمالألص)نهايةأو!وكحيصلصاليلوحعلى

ث!ةكا

!.لم8
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الواحداتئخححيعفيمعيخةطريقةيحبعو!دالواالسولري!!أنإشىمحاوف!

فيالوقوععدموعليهاالخعرثعحمعيةاقسهي!!"ذالك5طخئسهأ!ااصمنالمتححاتلة

اخاسةقدرةحوتناهذ!قدكنا!فآضجية!حئةإنطم3محدضخبتاخض

واحدةدشعةهـاخمسةلايتجاوالعخاصىصصبسيصكددتمي!عدىأصصبيعيةأانعددية

الواحدانرقمفيةفيمجموعاتضمنالمخحمااثلةاشواحداتكميعيتمكا!،عكذا5

وأانثنائياتأ!ددالسريعةالما،حظةعليهميسنهلىذاسك!اتوثيثا3آوثائيب!ثا

وثا،ثثمانيةالعدديعطىثنائاتلكلأصأ!حث،الأهـلر!تتجاه.ل41كتىاصخلاثياات
كا--.صا

لخاويبينةالحثصا(لصحيحةالواحدةبعدكحح!ايظ5،تسعةاععد*يعفيتد*شيات

.انواحداتهذهتجميكلطريقةاكافيرالجدو

*ك!

*****

**

بهر*

****

كر*

به!مم!

*

***

8*

*يهر

*يهر

به!*

كي*8

8تمو8

ك!مم!

**

8!ص

8

***

***

*

8كأ

8تم!

8تمر

8تم!

*مم!**

**كر*

**

**

ءخز

ك!*

8

8**

8*ثر

88*

ومن،الأسفلإلىالأعلىمن.اتجاهينفيالواحداتهذهتدوينيتمحصانو

تمثيلكانوححكذاالأصغرإلىالأكبرممتدرجهابحسب،اليميناليساهـإلى

علىممثلآجدوالذجماالعددذلكمثالوكثيرةأحيانفيبسهولةيتمالكبيرةالأعداد

يساويوهو،م.وسنة0765نحوإلىويرجعباكشو!وصيعليهعثاصينيلوح

هذايمثلحيثالآنحتىمعمهـوفةقسححةعمليةأقدماطوحاححذاعلىنجدوا76؟د

التاليالشكلعلىقمالىحذاثحثلصد5؟ييساوبا!معالضسمةنابخالرصم
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?ء555555ه5ه
ءهء
!55555

ا،ل555=3حهلا5+؟،،555+6ح00067+555

81ههلأ-3063+0066+7ثمهلأ+0066+3063

ث304-36+ل!3+006+؟55+006+ل!55

لماثا

لآ5-ا+15+15+15+15+الأ

164تج17

آمرأيكنلمالكبيرالرقممحذامثلعنللتعبيرشكلأ71استخدامأنولاشك

أرقاممعحقيقيةمشاكليواجهونالسومريونكان،لكةمعو،الإطلاقعلىصيئأ

هذهلتلافيجدأبارعحلإلىتوصلواوقدالحدهذاإلىكبيرةتكنلمأخرى

لص"ااسرقمافكتبوااطرحاعمليةاستخدامطريق!تالكبيرةالأرقامبتبسيطالمشكلة

6-7لأالشكا!على51؟والىه+-ا،الثكلعلىمثلأ

تالفظوكانت،!أو!هيللطرحالمستخدمةالإشارةوكانت

منبالتخلصالعمليةهذهفيالحقيقيالإنجازويتمثلالسومريةاللغةفي"لا"

علىالأمثلةمنوفيهـةأحيانفيالكبجرللعددالمختلفةالقواسمعنالبحثعملية

إلىويرجع)فارا(وباكشورفيوجدطينيلوحعلىلهـقمينتدوينالطهـيقةهذه

.0736و0311هماوالرقمان،م.قسنةه؟6+نحو

!ءء!?!

!!ء!?

13ير5105
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لكان،الطرح!بدأعلىلأعخماداد!ن!ا1لأاضهـقمكتانجةمتلاواسناصافإذا

-جمةا-ألواحد.ا.تصأقيعدداستخدااميجب

"ءط

آأ!!حه!!ا
ء=---14

5!5+--47!*11
16!--بر+5-3\مأ55

كل!!أه،-!ر(7)5،،إالصالىالعددآمحاا
!!ب!3،1كل

كلشعثل!ل!

الواحداتكددفسيكون

د!05أع!يخأأكبهـولثتابتهاللاهـم

+آلطسحإ!بنعليماهـرمحفشوصيآبخ!صه--آضعمسو-!ها!9و!؟سن

كلما،ا!كذو.!2و

منالرغموعلىدائمابالسيلدصديث!لهوشوأسح!إيبادس!لابذكانال!قمب!

لوا!طة3معقدعملباتيرتطوأ(!كانثللألفاامتدادعلىاسخطاعواالسوسري!!أن

نويخظرانووكا،لستجنياأحذأء!هـنصتلخحعيا1يسخفيعواأنكخيم،ءقارل*ادغد

نأويبدواحمماباتهمفيعنهاأصتخلي!*يجو!كنع!حةاستيزاعانهعخيه!امقواسمإنىإ

قاموقداعسابيةاأ!ححلباتعخ!وبهـافهـوهـبأصبحه!قد!ا!اسلأشقااماممتغيه!هـالش!صلي

شعوبمنهمهـاخيرالاجابلبين!صواتوضقو!يبآكهدححمانهايةفيبدلداممسومريون

اشتجما!ساإتماءالمخطاتة

معهاوظيرت،المسدكاهـيةالثفالةضي!ت،ا.!نياكالأدفبدايئشحع

الذيللخطورنخججةذلكحدثكي!آيكارهـقدالسومريةالمسماريةالأهـقام

علىذلكوانعكسالمححنيالخطمحلالمستقيمالخطحلوكيف،القلمأصاب

بمسماهـيمثلباتأ!احدفادقةوهـصوصاأكثرآصبحتالتيانسوسريةال*رقام

والستير،!الإسمينيالتمثلىاتاا*ب!افدالعمثىهـةو!صغب!عمودي
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الأشثا!ا5ها!!ا!تل3خاصتانواحداصتبقيةتمثلو!.لسبيابمسماهـكبير

،361،،لالأنلعددخاص-هـشكلظيو!الجديدةشامالأرظهورترافقو.الأساسية

الأرفامفيسلفأقيعلىالهـقميالتمتيارلهذايعثرلم5،الستينواحدةم!بوعو

.أسمائهـامعانسومريةلأ!قامتطوهـهـهسهـاالتاليلالجدولناويب!!،القديمةالسومرية

اعقدتجةالسرهـهـية:امالأإ

15تلا؟-55أ!هوا*"تذ)؟-!ه،؟

هـيةالمسط!ثاالملأا

ا!ااثإالا،ئفسدايه

(-لماكار6لماأىا)دح!

ه

55

5!ه

!!!

ث!ء!ء!

!!!

!!

!

!

!!

!!

!

ث!

!
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0036

ه

ه

ه

!

ء

!

عه

ثكا

ك!كاه

ع!ه

ك!

ثدوو

!

!

!

كى!

!

و!"
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انتقاليةمرحمةاالجديد(قماالسوص)العصصلأخيرذأيةالسوصالمرحلةكانتلقد

وأ،عخمريعدالنظامتصورآالهـحلةهذهخلالحتىلانجدكناوإذا!قيقية

إلالانستطيعلكننا،فعليتجريدبراد!تشثلأنيمكنتعقيدآأ!رياضيةد!يات

التسجيلفيالبداثيأسلوبهعامألفسدكماعلىطوغالذيالشعببهذانعجبوأن

السومريونظلىلقد،القديمالأدنىاال!رقبهـكاملانتشرحتىالحصىبواسطة

نواحداتهبالتانييخصصونو،االستينعباالنظايعتمدونعهدهمنهايةحتى

نظامعنالتحوأ!دهولاءباالنسبةالممكنصتيثزولماخاصةهـموزأالأساسية

فهـنوافلقدالدينيهـفثرهمحياتئهممنجز-آأصبحكونهإلىإضافةهذا،ألفوه

هيوكانت،ححمأسا!شيهاأدخلوو،اعتهمبآالأساسيةالستينيالنظامواحدات

الأعدادمعت!املهمنني،أخرفجغةم!توالوجودنظامحولتصوراتهمأساس

صهدواو،لأساسيةااحساانجيةالعشباتاجراءأتقنواإذ،متقدمة!هـحلةبلغقدكان

اطوهـالهاماأتعلىاضخأكيديمثنحاو11تحنر!كثروتقنياتجديدةمساثللظهوربذلك

اطشكلممكنتطورأقصىإدىاعوصولفييتمثلىكانالسومريونبهقامالذي

هذهإلىالوصولاتصلبوبعدفيصالأساسيةالعملياتبخطويرسمحمما،الرقمي

الأعدادمحلاحدةودشعةتحللمالمسما!يةالأعدادأنإذ،طويلةفترةالنتججة

ا(شظاميخحمدأنقبلقروا-لعدةاتسايرومعابا!الآسمااستمربل،القديمةالسومرية

صرجعالتيالألواحبعضعلىمحدفإنمأ،كذااتماماالمسماركاال!كلويسود،القديم

ويشير.الجديدةالأرقامجانبءنىقديمةقا!آأشاسصالثاالألفمنالثانيالنصفإلى

علىويدلكما،الجديد!محضملاسخيعأبكاشي!هـهـجةفترةمضينححرورةإلىذلك

لاستيعابو،جديدةذهنيةاتصدهـاالتحافيزمعينضفترةخلالالشكابتطورأهمية

فأضجهةمنتعقيدآأكثرعمليات

خلالماالتجريدعلىلالقدرةالرقميئالشكلىارتباطمثالنرىأنيمكننا

الستينيةالواحداتلكتالةالحذاءعا-ةفاستخدامفيالهامةالسومريةالانجازاتأحد

الضربص-أوفدىتعت!كانتالستينجةالاتاعدةأنكيفرأينافقداالمركبة

بناءفإنوهكداولمضاعفاتهد!5للعددقاسمانالعددانوهذان15و6بالعددين
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بناءسبقتوقد،الإنسانإليهاتوصلرياضيةبنيةأولئعتالستينيةالقاعدة

يةالعش!القاعدة

اعتبارهويمكننا،السومريونحققهآخرهامانجازإلىأيضآنشيرأنلناولابد

بحسبم.ق0076عامنحوإلىيرجعأنهطالماالرياضيةالتجريداتبواكيرمن

الواحداتتكرارعلىيعتمدونكانراالسوحريينأنذكرنافقدعليهاالمدونالوثائق

للحصول
كا!كا كامك!9!على

كا5+05+7=711لأرقاما

المطلوبة

4!لكتمعوو

012دلأ15،!=(!3بعض

لأرقاما

علىالمدونة

"!!!!!!!،الرقممن

!ليلعدد

منوهى
هـضاعفات

000،3،(3مم!!و*5)+كاأ5*18+ا2،0ةحدلواا

(00363)،

=5لالم!ه9ءبةمكتو

يقة!ب!
طييةالواحصماخوذةيةالمماشالسومريةالارقامت:لالعصر

لاتعتمد

000801و00072مقالأراكتابةمنلأفبد4لجمعوالتكراراأمبدعلىمطلقآ

الرقمرمزتكرارمبدأعلىيعتمدالذيالتقليديالشكلوفق18وهلأهه144وههه
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انكتمةلاحض،4أو3أو2كاويساالمراتمنعددآ(!)00036

(!)6؟لأ5ا!ددينامزقماشمنمؤلفننكسهل!5553الرقمأنيونالسوص

.(!)اوه

العدد*تجداءإلىبوضوحتشيرححناالرمزيندمجعمليةأنأيضآولاحظوا

إذنالممكنفمم،03")،3العددضعفهومثلأ77لألأ5العددكانفإذا15و0036

المحاسبيزأنفيهلاشكومماعليهنلحصول!15أو)0036الجداءينأحدمضاعفة

عوااستطحتىاطسابيةتالعملبممارسةبعيدحدإلىأتقنواقدكانراالسومريين

التالية.احمليةااءاجهصشتحمواستطاعوافتدالحقياقةوفيالملاحظةهذهإلىالتوصل

82ة36لأ5-؟*(1*63ل!لأهاب؟ر،303+6؟لأ55ت5557؟

إنرصملهذاأصتاليةالمضاعفاتعلىذلكوطبقوا

6)(!!6يملا)(-3فيآالأ*؟3)م)آ!-؟ل!30لأ+؟يم330+63لا000801-55

،3*636=د*.(1ز(،3؟ا!5)()؟=أ،فىلأفى+؟ثمهلأه+00036+03036ت000144

لاذكه؟ل!لأ()-؟*()3*6؟()(؟)=،4)،(")+6ل!()(1()،؟ل!5()لأ+6ل!330+63لأمأ-81ول55

(!))(لأقا؟الآساسيةاا!رةللواأهـافوبأتالعمليةك!ذهدونواوقد

:العشراتمنالموافقالعدد

!!

08/هءه،/،ه!"ى/00ء0027ه

اتبعحيث،؟ايمرإا،5العددأصلصحج!!بشكلالطهـيقةهذهلناوتفسر

بالشكل0036دلعدد!!)6لأالعددوأضافوانفسهاالسابقةالطريقةالسومريون

36*7،،لأ5=000612!"ليلتاا

هما،فقطأساسييرشكل!!علىأشقامهمتدوينفيالسومريوناعتمدلقد
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(!)الإسفيزأوال!هـاحدةو،وانكبىهـ!لست!!اكصغبهـشلواحد!!أمس!حاهـ)ا

لكم!المطلوبةالأرقامكافةنعصيح!انتالمخخلضةتيط"3شن!صباآتبحيثطةصنعسم

لرقميرموهـمتشابهةبالأس!يتعلة!عندسادستبباتثهـمع!نجميسببصاتعك3

صخخلض!!

بسيطاختلافمحعالست!!والواحديمخلىنشمهالمسماش*صان،لىالآهاصا-هـحرحبا

ب!ثلو؟الخ؟د!د!7د!)الأعدادك!ابةعخدحايم!-!سثيص؟احجمكأ

017؟)!(و،1)،()!و،+)!(قام1الأبكأأضميب،اضد!!يف،اخمس

الستينتمثيليعتمدليالأوالح!!كان؟3؟()!!د()!حح!3!أ-اب!تآه

كصاالسابشةالأعدادكتانجةيمثنعند!ا5،صغىتجسححاكأاعراحدواضرتجسثماهـ-!

؟ل!)!(دو)!(،(5+ا)!و،ال!)!(!،+)!(.يلي

جهةمنالستينكتابةعلىيعخمد،أشضل3حاسو!يولىامسصجدهطسى!هـ!!ل!-

طينهاعلىالصغي!هـةالواحداتعددءكتاث!االأهـهـ،-هـم16إكحااضتور5،لاأواليسا!

التاليةالأدحخلةسيك!حا،اسستيناتش!حتحسلىإتاطأيفلستصلنجشثا

-.كاه-!!ح!2ا-!ثبم61؟12

المبدأ!حذاكانو.الجمعالحبدأ!إشا!د!مورالرب3!أغح!ااا!هـسو!حكذا

الأهـقامظيورتبلوهـمعلكخهالقديمةللأكأقاءاسخخدالحجمفيسديجم!وجودا

الأرقامأنكيفهـأيناافقدملجداءكإشا!ةالدمجمحدأتبلوكأك!حا،المس!ساهـية

ةالدادوسطصغيرةداقهـةتطبععندماانمبدأمحذاشسخخدم!انتأشا-تجةاهـهـيضالسو

المشهـوطجانبإلىالصغيرةالداثهـةشوضعالمخر!ططبعة!سصأ!مثا،أس!-هـ-ا

إلىيؤدقطدمجهماكانبينما؟7لا=3أ،+الأ.!جحمعنه!ايعخيد-

م!كلة3بالسوهـهـبواجهتقد5د!30-الأ!ةإ)(،،!!اجداتنهحماحاصلى

يعتمدونظلوالئداو،المسماركماال!ثلىأإالخئلواعمدماأ!د-احداعلىاحشا!

بالثثل،افدةالالمسحعاهـو،*ادهـلضيدمجونبدأواضم،ايعةطوةلتضالقدصشي!ات

()!لأأ(أ،ال!بو)!(7لاا!!صمب!!!ف!هحثذا55
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الواحدالعددضممتاضدشيجباالأهـقامترتيبفر!ةآنهنانلاحظأنيجب

إلىالأرقاممعالطويكالتعاملأدقاغدبعدنيماالخاناتنظامظهوشأساسكانت

نأولاشك.أخرىجهةمنإمثانياتياولسبرجهةمنلتجسيطهاالمتزايدةالحاجة

االانسادعندوالتجريديةالذهنيةاتالإم!صانياتفتحإلىبالمقابلأدىالعذنظامتطور

لاإلايسعناولهذا،بعدهمأتوانلذين!ائعب!ثلالطريقالسومىهـيونمهدلقد

وكلماالابل،الرائعةالبابليينانجاهـاتمنإنجازأذكرناكقمابفضلهمالاعتراف

!المعاصرةالرياضيةانجازاتنااستحرضنا

مرة!نأحصطرحهءالقارقأنبذلاكحامسؤالعلىلإجابةامنهنالناولابد

بالطريقةأو،المسححا!يةلدهـموزمعرفتنابكيشجةيتعلهتوهوالفصكطلهذاقراءتهخلال

عدةعبرمربل،بسثولةيتملمذنكأنوالحق.الأرقامهذهسرالعلماءبيافكالتي

السو!!يةاللغةشموزبافكتتعلة!انبدايخةفيالأساسيةالصعوبةوكانتمراحل

قصةعنإثارةلاتقلوالتي،اسثميقةاالقصةهذهإلىهنانتطرقلنلكشانفسها

لطريقةلمىهـيعضبرسنكتنيبل،رشيدحجرمع03.)اهه+كاماحاأ+هشامبوليون

الرقييةالمسماريةالرموزفك

جردلوائحعلىوحساباتهمالتجاريةمبادلاتهمفييعخمدونالسومريونكان

سلعةكلاسماللوحوجهيأحدعلىيسجلونوكانواالطينيةالرقمعلىمسجلة

كانواالآخرالوجهوعلى،السلعةهذهقطععددجانبههـالى،المسماريةبالكتابة

وأ،مثلأأكياسفيجمعهايمكنالتيأو،المتشابهةالسلععددمجموعيسجلون

علىتكتبالأرقاموكانتكالماشيةالحيراناتمنمعينةمجموعةإلىتنتميالتي

منمعادلاتتشكيلفيالرئيسيةالحلطريقةوتكمننفسهاالرموزوفقالوجهين

اللوحوجهأرقاممجموعيساوجماالأولالمعادلةطرفيكونبحيث،مجاهيلعدة

يمثلوالذيللوحالثانيالوجهعلىنالمدوالرقمالثانيالمعادلةطرفويكون،الأول

علىكانفقدأبدآيسيرآالطريقةهذهاتباعيكنولمالأولالوجهأرقاممجموع
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،ادهـسو!3ححدكتابةلىضر!دراسة،الأاعواحمنانكثيركألهتااتا-أيهشينعممصات

دونفي!اساعدححمقد5ا!اس!مةتاسفطاإلىاضنوصلاقبااحخححالاتعدذشهـص-5

علىوالعثر!،كالبابليهةأخرى3خألاتإنىإضان!،يةساكسزالثهتاله!!ضنكشاث

عدةأيضااولصاعدبعضابعضياإلىاعلفاتا!دهاتداسفجمتص-ابشو

نعبتفقد،اخيروأاانكخابيلئظياجانبغاكأإت3ذوقد2قاأسالأش!!حداتاتيخاثتا-

منقليلىعددتحديدكأصاسآدهـهـايةم!سأسسواالآهـقامأ!نوءالمف؟هـنةاسةاعدكأ

علىالخغلبأمكنفقدححثذا،3!إا5ذالع!ماحد!اتبباأعتخمآهاتأحدأ1اعه

قليلةلألواحبسيطةسعادلاتإكأادن!ضءمرخا!حة،ةاش!تىاخجاحجلىس!ت

انمجا!حياصلينة!باعتا!اكواحا-ات

السابقةوبدأوابالطبعات!عاعي!سحخ!حلةبدايخةانعلححاتاتهـصشتم!6ص!ا

فيعلينهموكاتهـالدواثانف!ض!اتأقي،أنسصمهـااكأاصدة!:ىاس!تاشمما!س!

وأضةالئرأنواعتباركما،المتقا!بةاحداتالوجلمعسبدأات!اض!أسيةاتىاافى!حلة

يمثلجمعهاأنبحيثكثيرآتتك!هـىكونتهاجمسيصةاحداتوأوأهـقاءكحيألدادهـةا5اصهـة

كما،النقطةلهدهبالنسبةحاسمأالبسيطةشمالبعضاختياكأودانالمركبةالأرقام

عصهـإلىوبهـجعكرثأوصياكضشفصلصاليآلوحآطثلىاسذقمااالتاليالم!سمشي

لثلاثةارأت!ال!قيمححذاوجهيعلىفسو(م.وسنة+ي!ظ3)نحونصى!جمدت

)منممكنةاحتمالاتعدةدهـاسةلعد5كحيمجاهيلى

وبقي،!وأن!اأنالعلماءضرات،(أش!فةحتأخواخافىلت

مبدأبأنلافتراض!اءوبسالعلماءو!هـهـد،!هواحدوهـهـ!جنولش

الاليةالمعادلةإنشاءمنتمثنوا،لبعضياقمأ-!ااتاحداوكأبطكانأسذقياصوانجححع

ثجهيهعلىالموجودةقامالأز!!وكأبجمعذلك5ذ!!داشسابقااهـقيماص!3امأخودا

المعاددة-فىوجهكلليشثلى
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،هـهـيسوسيم9

،ك11

لصبعصهـحمدت

الوحه

-!5!5!

-!5!!

أقىحما.ة

خنئ2-!--15!!يم
فى-5-3يى،س

صه!!.أبصلمجم!ال! خيهضآا!5.،0ا!ص!خخت
+--ا!لم

،!،--251!قررلماس!

ائوحهقهـحمة

!::

أفااحمةق

ء!ءه

?

51+أ+5؟3س+فى5=س+س5+073

منمعادلةوهي،س+ي!8=س75+7لتصبحالمعادلةهذهتبسيطويمكن

القيمةهذهأتبتتوقد06-سهووبسيطوحلهاواحدبمجهولالأولىالدرجة

لبقيةبالنسبةالأمركانوكذلكأخرقألواحعلىنفسهاالطريقةتطبيقخلالمن

السابقةاحعادلةاطرفيفيالمتمعنأنفيهلاشكومماالسوهـهـيةالأرقامر!وز

متطاولةة!صةبكلىالدافهـيةالطبعاتمنمورشسخةأطاستبداتمأنهفورآسيلاحظ

مجموعضساوجمماالكبيرةالفرضةقيمةأنإلىأجمما،يهماتساوإلىي!يرمما،احدة5

الأساسيةضياتالكلرصحةالحلولهذهكافةأتبتتفقد،هكذاو.صغيرةدوائرلست

البدايةفياعتمدتالتي
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الستينيالعدنطاماصلحول4-

يصرخأو،يحققهإبداعأمامالتعبى!عنالأحيا!اص!كثيرفينالإل!يع!!

إلىمرةلأولاستمععندما،العظيمالموسيقي،ث!.ا.ع74لي+حهايدنفعلكما

!"؟العظيمالعما!هذاأنشأتالذيأناأ،اللهيا".فيتف"خكويمت"ا!3سمفونيف

كانإذاسيما،عطيمأعملأأنشأإنهلإنسانالايعرف،أيضاكثيرةأحيانفيب،.هـ

أطرضمنواسحغمل،كبيرةجماعةيدعلىوآبحز،اح!!صكلىتحاقة!قدالعم!!هذا

فهمهيستعصيكمونايتضممتكلهذاسكءنىاخسافة!لاتو،المعيشجةواشيوميةاالحياة

التعبب!الجماعةتستطيع،ذلك!و!عصرهمافيمبتك!!يهعلىدهأب!إد!اك

هذاطرقإحدىتظهروقد،اف!يدابانجاهـهاالمبهمشعوركحاعناطاصةيقتهابطر

هذهتعزيزالمستمرةبمحاولتهاو،وبعاداتهابشخصيتهاتمسكهاخلاتس!التعب

بناة"نحن:هادرأالسومريينصرتنالقرههـ!سآنس!عألاتنمجتهاوألحصوعية

،الأشداءوالمحاربون،الأقوياءوالمزارعون،الضخمةالزقراتو،العريقةالمدن

الآلهةوأبناء،لأرضاهذقيوأسياد،والتنجيمالسحرووالفنالمعرفةوأصحاب

كانواإنهمقطيعرفوالمالسومريينأنغير"؟العظيمةالملاحمومنشدو،الكبركما

يكونواولم،ذاتهبحذفذأانجازأللأرقاماختراعهمكانهـياضيةبنيةأواطمبتكري

عنشتىبطرقعبروافقدولهذاوإمكانياتهمداهاستيعابعلىبعدقادري!ت

وفكرهمآلهتهممعواحدةبوتقةفيوصهروه،لإنجازابهذاشعورهم

الدينيين.وشعورهم

كانهـان.الستينيالعذقاعدةبإيجادهمرياضيةبنجةأولالسومريونأتألقد

نفسهاالزمنيةالفترةخلالالمجالهذافيجاروهمقدالمصريونيكونأنالمرجحمن

منوالتي،بالتأكيدالأسهلوهي،العشريةالقاعدةاعتمدواالمصريينلكن،تقريبأ

الآنحتىقائمألايزالالنقاشفإن،الستينيةالقاعدةأماجذورهامعرفةالسهك

أصولهاحول
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أساسيينكددينجداءاتكأ!بخناف!!لنيالصحوثى!قيالعدنظامأنرأينا

نإ.الستينيالنضابمأميإ-!،فى؟اسعدددي!!العفححدي!!جداءويحطي15و6هححا

.اشطايأش!صارا!عه!ضثتبأنيمكم!الأساسيةالنظامهذاواحدات

با

ا=ه15

15*6=06

15*6*15-13*6)(

لأح؟-6*15*كهـ6ا5

51*؟)(6=15!ه،،ا*لأ*6!15

؟لأ6-86)،1لا6ل!15*كهـ156

النظامعليهابنيالتينفسيريافممبةاا-خيةت!5مبنياخفاما!ثداأنونلاحض

التاليةاد!.!اسية-ا(تانواصتكمهـءلمىيرالدئىهـكمافالنظاماالعشري

-لااإ)(1)؟ه115

فيالأساسيةالواحداتفإن،خليكنو،للعذأساساعتمداذا،عاموبشكل

في""فرعيةواحداتمنمانجدهأما،4ع،3ع،2ع،ع،ا:تكونالنظامهذا

ت!هـاراختصارأجلمنعليهؤهـعيتيناحدتينوادخالإلىفيرجعالستينيالنظام

العشريللنظامبالنسبةأيضأذلكيثبهماونجداالواحدالرقمضمنالواحدات

الواحدةتكرارمنبدلأخاصأآرمز؟انرقمأعطتالتيال!عوببعضلدى

0015و05الفرعيةالواحداتتدوينأيضآيمكنكانبالتاليو،مراتخمس

بسيطلثكلالخ

تكتبلاتزالكانتالقديمةالأرقامأنأخرىمرةهناال!ذكيرمنلنالابد

كان،رأينافكمااالمراتمنعددآالواحدةت!!اريعتمدالذيالبدائيب!كلها

كانإذامثلأمراتتسع،الصغيرالمسمارأي،الواحدواحدةشكليكررالسومري

نظامظهورأساسهيبالتاليالتبسيطمحاولةوكانت.والرقمكتابةيريد

موضعيةأصبحتقدتكنلمهذهالعذأنظمةلكنالعدأنظمةوبالتالي،الوحدات

6-م/الأرقامقصة-81-
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بإمكانيةحصرآتبطأ!كانطهورهافإنلهذاو،احاناتمدأعلىتعخمدأقي،بعا-

كقابتغا.والأهـقامركمو!اختصار

لماذاو،تأكيف،الستيهنيالعدنظامأصولكل-لاضساؤاإسىذأسكيشودنا

أصلأيظهرأتيجبكانلماذاأومثاذ،الأربع!!ليسم5أساسهيرالستينكالت

حتىنفتقرلانزالإننااحقو؟قيعخمرعذلظهوهـفظامأبس!5أسهلإمكانيةثحةش

فينواجههاالتيالأساسيةالصعولةوتكمن.انسؤالكحداعنكاملةإجابةإشىلآنا

بالافسبفا،قديمشافهيعذنفامعنن!أتكىهـيةاحسواالأهـصامكونفيبحتنا

الأصولأمامذلكيضعخاو،التعدادخصياتأيضاسانجتآكا!تجاروبل،اشسنين

التأكيدنستطيعكناوإن.لنابالنسبةغا!ضةالشلاالقياطسولى!يةالنساخيةواشلغوية

المسماريةالسومريةالأ!قامعلىأطلقتالتيالآلكاظآنالآثاهـيةامعطياتاخلالمن

لكن،طبعاتهاعلىثمالتعدادحصياتع!ىانمحمدتهةاالألضا!عموسأنئسياكحي!انت

معطياتهناماتتداخلفبقدر.الستينيالنظامأصلمسآلةغمرضثحنيديزذلث

فهمعليناالأصعبمنيصبح،جدآالقديمالتثكجليوالإرثاليوميةوالحياةاللغة

تنسجأنالحضاريارتقائهابدايةسيالأولىالسومريةالجماعاتاستطاعتكيف

القديمةالثمعوبمعظمإن.التعقيدبهذانظامآنسبيأ""البدائيةالتصوراتبعضمن

عدنظامعرفت،وغير!موالحثجينوالكريتيينوالصينيينكالمصريين،الأخرى

الذيفما،اليدينأصابعإلىبالتأكيدهناونثير،بأصلهالتكهنعلينايسهلعثري

قدالنظامهذاكانإذاتعقيدآ؟وأكثرمختلفنظامعنالبحثإلىبالسومريينحدا

الجذورهيفما،السومريةالثقافةتطوشمعأصولهوتطورتمبكرةمرحلةمنذنثأ

؟النظامهذامثللظهورالطبيعية

القرنفيعاشالذي،+هض!3+"4لمما،المة*عاول3أعالاسكند!انيئيونكان

العذأصلتفسيرلحاومنأول،لبطليمولص!حهبثصوعرفالميلادجممااخامس

كبجرعددعلىالقسمةيقبلكونهآتميزالأعدادأكزكان06العددأنويرف،الستيني

إنما،السومريينعنلالطجعشيئآي!هـثيكنلمنتيوهـأت.الصحيحةالأهـقامم!ت
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أخذوقد.لاإديس،القا-ماءالإغريسضخد!ئهاكانكماالست!!عنيت!حدثكان

ا-307)(6)؟ا+7153!اثااأ3ايى5جونالإنكليزيالرياضيهذهالنظربوجهة

تاهـيخحولالحديثةاحكتشضاتاإنىنجالخظم!ضعيفتتبا-والنظريةهذهلكن.وغيره

إلىليحتاجواماكانواأسسومرييناأسلافوأنخاصة،ال!افدينبلادفيالعدنظام

فلكيأأصلأ7+هلم1532+لمةح؟!الخوراقترح،!088عاموفي!أصلأالست!تقواسم

أخرقصرضياتاهـ-حتفوايوط06؟السخةأيامعددباعتبار،الستينيللعد

العدالسومرييناعتمادا!صيئيةمقنعآأتمسيرشتتدملالكننها،وهندسيةفلكية،كثيرة

هذهكافة3،ا*حك!ح3كويتش!،لألمانياياتلآشوراأعادحضوقد.الستيني

مستق!!،بشكلللهندسةوانظكثنعدملايمكنأته،123عاموبتن،الفرضيات

نوجبويرلحاوا79"عاامزشي.االعا-فينظامإنتاخ،القديمةالظروفوضمن

ثورو-لكنقياسيةلعملياتصالمتألعدأصلتباطارثباتإلا.هلاص!ص!2!مس!لاثه

فييدخللمال!يني"النفامبأنذلكعدىرذ.عدا؟+3-دا!+أ!+!!دانجين

."!للعذكنظامموجودأكانلأنهلاإمقاييسنا

بحياةدقيقةمعرفةيتطلبالنظاملهذاكاملتفسيرايجادأنوالحقيقة

عنكاملةصورةتشكيلإعادةالصعبمنكانفإذا.السنينآلافعبرالسومريين

علمبهاأمدناالتيالكبيرةالإمكانياتمنالرغمعلى،تفاصيلهابأدقالحياةهذه

كافةصياغةإعادةعمليآالمستحيلمنفإنه،التصوراتهذهمثللرسمالآثار

إبداعية.منظومةتطوربصيرورةأوماابتكاربظهورتتحكمكانتالتيالعوامل

هذا،الصحةبعضتحتملأنيمكنالسابقةالفرضياتإنالقولنستطيمهذاوعلى

"الفلكية"المراقبةأنفيهلاشكفمما.بسيطأكانمهمامامعاملأنغفلألاأردناإذا

المفاهيمتشكلفيمادورالمثالسبيلعلىلهاكانالسنينآلافإلىترجعالتي

لكن.الستينيالعذظهورخلفيةفيأيضآدورآلعبتأنهاولابد،عمومأالسومرية

.العدديالنظامهذاظهورإلىأدتالتيالمباشرةالعواملهومعرفتهمانريد
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كان،شعبينتلاقحبنتيجةالستجنيةالقاعدةنشوءاقترحقدكويتض!كان

ثورو-أنغير.الستةقاعدةيعتمدالثانيكانبينما،العشرةقاعدةيعتمدأحدهما

الستةقاعدةعلىيعتمدعذنظاموجودشكرةلآنذلكو،اعكرةاكحذهيرفضدانجين

قدكانتماحضارةأنإلىتشيردلائلأيةتوجدونم،تاريخثمثبتبأمر

الفكرةعلىيعتمدالستينيللعذتفسيرآكو-ثاقترحفقد،ذلذومع.اعتمدته

وقد.عليهالتعديلاتبعضإجراءمعمبدئيلشكلمقبولأنجدهونحن،السابقة

فيالستينيالنظامتاريخكتابةفي"محاولةكتابهسيداخينثورو-وشىهـحهعليهعلق

العلم""تاريخمؤلفهفي.!داهوللما*س!33روسوبيجرأيضألهعرضثم.العذ"

للعذالمقارن"التاهـيخمؤلتهافي)ح(أداشأ.ل!جيتلجنفجيفواعتمدته،()4591

.جديدةحلةا!بستهأأنبعد(افى)؟7"المكتوب

وعندها،5العددحتىأصابعهعدىيعدكاتالسومرقيالإنسانإنكويتشيقول

يدهمنإصبعايرفعوعندها9،حتىالعذويكملنفسهااليداصبعإلىأخرىمرةيعود

إلىيصلوعندما،الأولىيدهأصابععلىثانيةمرةيعذثم.15الرقمإلىإشارةالثانية

ثالثأاصبعأيرفعثلاثينإلىيصلوعندما،الثانيةيدهمنثانيأاصبعأيرفععشرين

تكونإذالثانيةيدهفيسادسأإصبعأيجدلنوعندما،95الرقمإلىيصلحتىوهكذا

لفظةاختراعمنبالتاليلهلابدوكان.الخمسينعلىللدلالةمرفوعةالخمسةأصابعه

يعاودكانوهكذا.(الكبيرةالمخروطية)الحصيةبهاخاصأوشكلأكما،بالستينخاصة

العد.نظامأساسالستينجعلمما،أخرىستينإلىليصلمجددأالعملية

فيالقائمةالكبيرةالإمكانيةهوالفرضيةهذهإلىالموجهالأساسيالنقدإن

شائعةطريقةيجعلهاأنلايمكنالذيالأمر،الطريقةبهذهالعدأثناءالأخطاءارتكاب

لأصبحتالحصياتوجودبحسابناأخذنالوإذ،كافغيرالنقدهذالكن.ومعتمدة

فيالمزارعينأحدتصؤرتبأنالنقطةهذهجيتيلحقتوقد.ضعيفةالخطأإمكانية

وأالقشببعضيلهو،التعدادوحصياتالزراعةاختراعقبيل،القديمالأدنىالشرق

كويضش،تصوروفقتمامأ،أصابعهوأحدالقةبينيطابقأخذثم،يدهفيالشعير
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وهكذا،.سموسآباشفييآليسالعدلآن،خطأحدوثإمكانيةدونالمرةهذهلكن

الستينحتىيعذظلالذقيالقديمكاالسوصالفلاحوقتإلىالعادةهذهاستمرت

جانبآ،شعيرحبةيضعكانستينعذسنانتهىوكلما،العمليةيكرركانثم،بسهولة

ل!ش.الستيناتعددلاينسىكاناوهكت.إصبعهمنلأبد،مخروطيةحصيةأو

نأخقنتراه؟كواحدة006الىصمالافلاحهذااختارلماذاذلكبعدلنالاتفسرجيتيل

وثمة0076؟و06هماستينيتينواحدتينبينأساسيةواحدةيشكلأنيمكنالرقمهذا

اغديماالانسانيتوقفلماطاذاهيطبعآوأعحها،النظريةهذهلاتفسرهاأخرىنقاط

عذكلماعليهالأسهلمنيكنألم05؟الرقمعندالخمسةيدهآصابعاستنفذعندما

وعضالسؤالهذاإن؟الستينحتىالعدمنبدلأشعيرحبةيضعأنمرةخصمين

طرفنا،منأحدهاتقديملوسنحاو.أخرىاتلتفسيرالطريهتأمامناويفتح،تمامأ

الستيني!مالنصنشوءفياللغويالدورعلىذلكفيونعتمد

علىالسومريونأطلقلقد.قمية11السومريةالتسميانتإلىلأأولنعرض

والثانية،رجلالأولىوتعني،عينالإثن!!وعلى،ديشأوأشرأوجشلفظةالواحد

الأصولإلىماتشيرانبشدر،فعليآتسميتينإلىاللافظتانتانمطولاتشير.امرأة

التالي.الترتيبوفقلأسماءاتتالىو.انرجلوبالمرأةالثنائيةعنللتعبيرجدأالبعيدة

شآ-آ(ديشأوأش)أوجش-ا

إيمين7-مين-2

أوسو()أوإيسو8-إش3-

إيليمو-9ليمو-4

وأ-01إيا5-

نإإذ،للكثرةيشير،دانجينثورو-بحسب،إش،3الرقملفظةمعنىإن

وألإنكليزيةبامثلأ3حرفمثلتمامأ،الجمعلاتحاإلىللإشارةإضافةهيإش

الثلاثالتسمياتمعانيوت!ير.جمعهاإلىللإشارةللكلماتالمضافالفرنسية

أنماطلكافةشكدونوالسابق،الشفهيالعذلهذاجدآالقديمةالأصولإلىلأولىا
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فينرىأنإذننستطيعفلعلنا.كأيونالسوهإديهأتوححلالتيرقاملازاجهالتاالتسجيل

المعاملاتأحدأصسومريةالأرقامالأس!ما-انلغوية!الاشتتاقاتالفهـاكيبأصوت

الستينيئ.العدنقامظهورفيئالأساسية

بينهافيمالاترتبطوآشإيالي!مو،ا!تاليةالتادمثالتصراممياتأنالواضحوم!!

القديمايإنسانأطلقهاأصيلةتسمياتأنفعدىالتأحجديمكنحاو.سابقاتهامنولاثشؤ

العدديةحاستهفقو،صقارنةندونمييزمحااستطاعالتيالأرقامأولىعلىالمنصقةاوب

التسمياتأنونلاحظ.6و6لل!قم!!باننسبةجدأبسيطةمقارنةمعأو،الفطرية

إيمينهو7فالرقم.سابقاتهاصت!ثشقةأ"هـ!كبةتتسممبكحي6الرقمبعدتأتيالتي

إيامنأيضأالمركبإيليمو،هو9والرقم.؟+2ممتأقي،ومينإب-امنالمركب

هـاشإيامن،إيسووهو،8الرقمنضتقأنأيضأالممكمتوم!ت.5+،منأي،وليمو

،آشوهي6،الرقمتسميةاشتفاثتيحاواإينرتمنال!غمعلىو.ي!+؟منفيأ

موفق.غيرالاشتتاقهذابأنننسمهلحريعضهـفلكنه،إيخاجشلفظتيمن

البسيطةالأولىالواحداتنج!-ث!كاممنعفعنديشعسعتةالرقمفإن،كذا

مسألةلهيينالسوصاختيارينى01ال!كبةوالم!خقةالتاليةوالواحدات،والأ+مميلة

فأعطوه،بسيطةكواحدةتلقائيبض!!معهيتعاهلمونأنفسهموجدوابل،صدفة

يعادأو،الثانيةإلىالأولىاليدأص!انمص!ت!لىالعذكانالستةفمه.خاصةتسمية

تلقائيبشكليتمذلكوكان.بالمقارنةالعذيبدأأيضآومعه،نشميانيدأصانمعلى

تسميةاختراععلىبعدقادرأالقديمالإمحسانيكقلم،جهةفححز.البدايةفيطبيعي

بحصرللعذأي،التسمجاتهذهنترتيبمظورلديهيكنلما"نهإضافة،كأقملكل

كقاسمينالعثمرةمعالستةإلىالنظرعدىقادهـآيكنلمفهوكذلك.المعنى

طبجعيةواحدةهيبماالستينمنأصالةوأكثراأقدواحدةالعشرةكانتبل.للستين

يسميهاأنالمدهشمنفليس،ولهذا.تقريبآظهورهمنذالعاقلالانسانرافقت

التعبجر،فيااو"بدائيآقديمآأسلوبآتوافق،جدآبسيطةلفظةوهي،""أوالسومريون

لأقل.اعلىالتدجينكصربداياتإلىإرجاعهاعلىيشجعنامما
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يحلىمب!!ة!!ةمنذالعذفيبسيطةكواحدةستةالرقماختيارفإن،وهكذا

للإفادةمنهججآيبرلمالستينيالنظامأنشيءكلقبليعنيفهذا.إشكالياتعدة

الستة.واحدةظهو!بآساسدذلكولاعلاقة،متأخرةفترةخلاللاإحسابيآمنه

الستةاحدتيوتمازجليمنعكافيأي!تليمالع!رقيالنظامتطورفإن،أخرىجهةومن

علىالحفاظومعالحسابسهولةمعتوافقآأكثركانتجديدةواحدةفيوالعشرة

ع!اذلكمنأكثرإلىالوصولإلىالحاجةدونبالمقارنةالع!راتلعذبسيطةإمكانية

يتمكانالعذأنننسىلاأويجب،قديمةعذعمليةتمثلتفلو.كثيرأالعذيعقد

وضعأنبعدفلاحألرأينا،عليهاالمركبةالتسمياتإطلاقمع،الواحداتبتجميع

جانبهاإلىالإضافيةالعشرةحصيةوضعفييتردد،الستينإلىتشيرحصياتست

نأفسيفضلولهذا.معهالتيالحصياتعددكمبعدهابسهولةالتمييزيستطيعلنإذ

هذهليتذ!هـأن(وطية)مخرالشكلمختلفةأوأكبربحصيةالستالحصياتيستبدل

إلخ.ينكأأوعشرةعليهاأضافوقدالستين

نأويبدو.الخمسةرليسالستةلماذامشكلةالتفسيرهذالايحل،ذلكومع

الألفاظتركيبإلىالقديمالانساناحتاجفكما.هنادورهلعباللفظيالاشتقاق

العشرية.للواحداتبالنسبةالعشرةبعديركبهاأنلهلابذكانكذلك،الستةبعد

تسميةفأعطى،أصلأمركبةالستةبعدالأرقاأنلاحظالستينإلىوصلوعندما

نينو-ي!5شووأ-03وأ-51

جشتاأوجش06-نينأونيمينأونيشمين04-نيش25-

نأممكذاويبدو.للعشراتالمعقدةاللفظي!ةالتراكيببذلكوتفادى،للستينجديدة

منمكنتهفقد.السومريقبيلللانسانبالنسبةهامةصعوباتحلتالستةواحدة

الواحداتتمييزعلىقدرةمع،بينهافيماالخلطدونإنماكثيرةحصياتمعالتعامل

هذهمعبالتعاملالمتعلقةاللفظيةالفهـاكيبعليهسفلتوكذلك.بسهولةفيهاالأساصية

دامتالتيالطويلةالفترةمع،تنبهأنهلابذإذحسابيأساعدتهفقدوأخيرأ.الحصيات

الستينية.الواحداتمعالتعاملسهولةإلى،الان!قاءهذاخلالهاوتمالسنينآلاف
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الاشتقالىسمةأنحض3نا،الستينحتىالعشراتتسمياتلجدولعدناإذا

)أقيوأوإشم!تمشتق،شوأو،03فالرقم.07الرقمباستثناء،فيهاواضحة

أما.7873منأي،وميننيشمنمشتق،نيشمين،04والرقم.(ا3*ه

لاختلافاوهذا.ا()5،+هأومعنينأونيمينجمععنفتنتج،نينر،الخمسون

بل،واضحةقاعدةوجودعدمإلىيشيروالجمعالجداءبينالاشتقاقأسلوبفي

الأقلعلىيتعلقفيماهذا،جدآطويكمدىعلىوظهرتتطورتالألفاظأنإلى

بعدأما.شكدونشيوعآوالأكثرالأقدملأنها،الستينمنالأقلبالواحدات

منتشتقكانتالجزئيةالواحداتكافةأنبوضوحفنلاحظ،الستينواحدة

الواحداتباستثناء،الجداءمبدأعلىيعتمدواضحمنهجوفقوذلك،سابقاتها

هذهكافةالمرفقالجدولويعطينا.جديدةتسمياتتأخذالتيالجديدةالأساسية

هما.كبيرتينواحدتينالجدولطهذاإنىنضيفأنويمكننا.اشتقاقاتهامعالتسميات

+ال!0030-ا306*هأي،أولغارشا

الشارمنالأعلى"الواحدةصهـفيأاسمهاويعني،د!3كأقي،شونوتاغوشارغال

الستينيالعذأنهذاالستينيةاحداتالولجدوخلاقمنبوضوحونلاحظ.الكبير"

واحداتهتسمياتكافةمنهاواشتق،قليلةأساسيةواحداتعلىاعتمدالسومري

كانتإذ،()جشعينهاالتسميةليماكانوالست!!الواحدأنأيضأونلاحظ.الجزئية

ج!تا.بلفظةأحيانآهاوميزو،آلمتهمالأكبرتنسبوكانت،العظمىالواحدةتعذالستين

حيثم!تصحيحةلهاجيتلتفسيرمعكويتشنطريةإنأخيرأالقوليمكننا

كراحدة6العدداعتمادفيئهامأدورآدعبتالعدديةالحاسةبأنإضافتنامع،المبدأ

الكتابةطريقةوصق،احداته5تمييزخكنالذيمماوالأخيرالأكبرالعدديعذإذ،أساسية

دنياحدودفيإلاالعذأوالمقارنةإشىاللجوءدون،الجمعمبدأبح!سبالبدائية

أمامالستينيالنظاملبناءأساسيتينكواحدتينا5و6الرقميناعتمادويضعنا.جدآ

وبطبجعة،جيةسناالأرقاظهورفيالطبيعةبدورويتعلق،طرحناهأنسبقسؤال

؟أخرىجهةمنالأرقام
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العيلاميةالارقام-5

والتاريخي،الاثاريالبحثفينصادفهاالتيالغريبةاضعاهـضاتاأحدإن

بسبب،حضارتينوتلاقحتقارببإمكانيةيتحلق،لنهاواصىلاتئسيرالتيو

مجالفييميزهخاصبنسقمنهماكلاحتفاظمع،المتجادلةوعلاقاتهماتجاورهما

نأكيفرأينافقد.والعيلاميةالسومريةالحضارتينعلىذلكوينطبوت.مامحدد

معأالحضارتانمرتإذ،بعيدحذإلىومتشابهأ"متناظرآ((كانفيهماالكتابةرتطو

عنالاستغناءثم،الأغلفةعلىالطباعةثمالطينيةالأغلفةثمالطين!ةالكتلاحلبر

الفرضاتلحزالقلماستخدامثم،الطينيةالألواحعلىبالطبعاتوالاكتفاءالكتل

الحضارتين،بينالتناظرهذامنالرغموعلى.التصويريةالإشاراتأولىورسم

مستقليننسقينأمامهناأنفسنانجدفإننا،متبادلةتأتيراتمنأبدآلايخلووالذي

التيالثقافيةالمظاهرمختلففيذلكيتمثلوالجوهـهـ.فيبعضهما!هـعنبشكل

العيلاميةباللغةالانحتىمعرفتناعدمولعل.الآنحتىفييماد!استهاأمكننا

السومرية،باللغةالمترسعةمعرفتنارغم،الكتابيةعلاماتهابمعظموجهلنا،القديمة

كبيرأتلاقحآأثمرتالتيالاستقلاليةهذه،الحضارتينبينالاستقلاليةهذهيعكسان

.ونالؤومستمرآبينهماي

ممائلةطينيةألواحهيالعيلاميةالأرقامعننملكهاالتيالأساسيةالوثائقإن

نظرائهممثليقومونالعيلاميونالمحاسبونكانكذلك.السومريةللألواحتمامأ

عرضحيث،اللوحوجهعلىوردتالتيالأرقاممجموعبتدوينم!سي!!السو

تشكلالرقمهذهفإنوهكذا.اللوحقفاعلى،معينةسلعبأعدادأوبكمياتجدول

عدممنالرغمعلى،العيلاميةالأرقامرموزفكأجلمنللعلماءثمينأمصدرآ

استطاعالتيالعيلاميةالأرقامإشاراتوتخحصر.لهاالمرافقةالكتابةرموزم!هـفة

التالية.بالأشكالالرلمحمعلىطييزهاالعلماء

http://www.al-maktabeh.com



ء5ء
3ء

!أ
د!

1،،5!008
ف!

55!!
ئه

الطريقةشةوذاسكو.بسيضآأمحمالرموهـكانهذهحلىأنالقارىءيعتقدقد

يتناولونوهمالعلماءاضنه!كذاو.السوهـ!يةموزااحلفيشرحناهاالتينفسها

والسومرية،ا!يلاميةاالرموزبعفمتشابهلاحفواقدوكانوا.الأولىللمرةالمسألة

تطوربمراحلصهـتااضاقافخيناوأ!خاصة،قيحمهافي!سبتتأوتماثلبوجودواعتقدوا

(طثالية،اموزال3هـرزبقتصاإبعدفيماتمتوقد.الأرقامولظهورللتدوينمتماثلة

الدكأاسةشعحسيهتبعدت!!و-أ!يلاميةاشمواللبقيةبالنسبةتعقيدأأكثركانالأمرلكن

الذينواجههاالتيتلك!!أصعب!سائارالباحثيرعلىتطرحالعيلاميةالأرقامأن

اقترالعشرينالقرنمنالأولالنصفوخلال.السومريةالرموزفكعليعملوا

."س!هميكيخم!!دو.3يإ+ا،ا!اهل!نغد!ثولا3.7أس!؟حاشيلمثل،كثيرونعلماء

قيمعطا"إءإس!اشضئوا.الآساستموكأللىبالنسبةكئيرةفرضيات،شاس!97+س!لاث!س!

هي.إشازاتلثلاثواحدة
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5=07!5=55،ص15

السومرقماالعذنظاميفي!ست!ماثلانحمينص11أذنلاحظو

قدو.السومرجماالعدنظامفيلأ،،؟03قيححةتأخذ!الإشا!ذأمحن.العيا،ميو

الألواحلبعضبدهـاستهمالمتطابقة5ليةالأوالنتاتهذهإلىالتوصلالعلماءاستطاع

التينفسهاالطريقةوفقوذلك.الرموزمنبسيطعددعلىاحتوتالكيالعيلامية

قيمة!الإشارةتأخذأنالآولىللوهلةأدهشهموقد.السو!هـيةالهـمرزبهاشكت

أنناأمالعذ؟فيالعشريالنظامااعتمدوالعيلاميينأنمثلأذلكيعنيفثل.155

.معأ؟الستينيوالعثىهـقيالنظامينصتمختلفعذنظامأمامهنا

كونهما!و!الإشاهـت!!إلىالعلماءيلخفتأنالطبيعيمنكان

وبدأتكماالمسألةتظيهـصعوبةبدأتهناو.السومريمالنفااشيونت!!معر

وهي،!للإشارةمختلنةقيحمآشي!!أعطىفقدالنظهـ.جثاتوفيالاختلاصات

قيمةننغدةلاأعطاهاوكذلك.لألفاقيححةإلىعادثم،06ثم006ثما030

لاحظأنفبعد.القصةبدايةتلكنتوكا.55؟قيمةميهثنيمدوأعطاكحاثم،1555

تبعآاليسارإلىاليمينمنتكتبأنهااجدوو،العيلاميةالأرقامقهـتيبالعلماء

وبين.العددكتابةفيالدنياالقيمةإلىصولأووالعلياالقي!مةمنبدءآ،لقيمها

عندللعدنظام!!جودوالمتوفرةالرقميةالجداولولا،لواحالدقيوتالتفحصر

رموزعلىي!تملانكاناإنما،الجمعهمبدأعلىيعتمدكا،هحماكان5،العيافىمي!!

والتمييمهـبينهما،عدنظاميموزشفكالعلماءعلىكانفئدكحكذاو.مختلضةرقمية

كسرية!أرقامعلىيشتملالخظامينححذيم!أحدألىاسبدايةاكمخذاضحآووكان

التالية:أهـموزاعلىالأولىاالأهـقامةمخظهت!تححل

هـ!555!أ!هةة35ة13
عتمل!ض!ص!د!طب"
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يقع)و(واحدالرقمأنوبما.(الأكىهـ)عإلى)أ(الأصغرمنترتيجيابحسبوذلك

محنأصضكلها،أ،ب،جد،هـ،الأهـقامأنيعنيفهذأ،السلسلةمنتصففي

استالي.االث!كلعلىفثانتالثانيةالمنظومةأرقامأما.الواحد

!،!أو!،!فىأ!،ه
سىلثيو.ص

كاني!فالنظام!!أنثبتحيث)و(،الوأحدمنأكبركلهاأنهاونلاحظ

منفصلبثمكلالنظاميناستخداموضوحمنالرغموعلى.وعشرةواحدبالرقمين

واحدآنفيالنظاصينمنأهـقامأحملتالقليلةالألواحبعضلكن،الألواحعلى

)مثك،لأخرىاالألواحبعضأما.(الألواحمجموعةفيا5رقم)انظهـاللوح

قفاعلىالجمعنابخأنبسببالأكأقامرموشبحلالعلماءيفدفلم،7(هـقماللوح

شكلتفقدوبالمقابل.اللوحوجهعلىالأرقاملرموشبرموزهمطابقآكاناللوح

علىالأرقامأحدانحتاتأوانطماسبسببالإرباكمنشيثأالأخرفالألواحبعض

رصماللوحذلكمثالو،جييهوأرقاممجموخبينالتساويكسرإلىأدىمما،اللوح

نجدبينما48،الوجهأرقاممجموعجعلإلى!الواحداشارةامحاءأدىحيث3

الثاني.الوجهعلى94الرقم

نظامفيالكسريةللقيمإيجادهمالعلماءحققهاانتيالأولىالخطوةكانتو

المختلفة.الألواحبينالنتائجبمطابقةثم،لوحكلوجهيبمقابلةوذلك،الأولالعد

جهوفعلى.السومريةالأرقامعنحديخناصيشرحناهاكمابسيطةالطريقةوكانت

منمتماثلةإشاراتبع!رلهارمزمعينةسلعةمنمقاديرعثى!ةنجدمثلأ،11اللوح

منمتماثلةاشاراتبخمسلهارسأخرىسلعةمنمقاديروخمسة،!الشكل

!.التاليال!كلعلىالمجموعاللوحقفاعلىونجد،ننهسهالسابقال!كل

خمسكلأنبسهولةنستنتج05الثانيةالسلعةمن!و،الأولىالسلعةمن

الإشارةهذهفإنوبالتالي.(ور3)أيالواحدتساوي!الثمكلمنإشاهـات

الواحد.خمستساوخمما
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؟!!.!؟3-؟!صيى اخ 70.-+"ه!ث
بم)(+31117)،أ!.و!اشى

9!!!!ا-أ!
إ!هـ-لا

ك!1،63،ا!**30+أ!،ا:حف.

-.أ))محرين!7!هأ 1101مإالغ!)أ!!ئما؟321لالا"ا!-!ل

7؟يه!اأئماا::.أ

!اطك-ص!ح!ا--!ص

،(16!3ا،!في.،1+أ!!(،3مف

11!ح!ادث!ا!،اآ

1111.01*.3+أ!!اشل!وص

!الال!!!

إ"!.*ت!ا!

.ءيممه

!!ح!
012!!"!!"!!ة
"ئم!-!ه

ا!!5+:01

نجم!مى!:فرء.مبم

!أ!ىةفية:!هةة5.ة:!

احمعهةأ"ثام)ث!صهـ!اثعخف

+؟6(قمراعله!)لم!!!!

حهالهات

!!يص
ا؟ل7197**0!مه1ا!صهـس

ثت!اأ!

358.!01أ!53،يىاكئه

!ا3!إ!!هـ!أ.3
لمهـ!.7

79؟.مم!*017أ!ولم،لىاضي!

"أ!إ"أ"3!!+

؟.ط!51،70117دهـ،صلو

!آ!5

!9*ممرممرا0هي!،دطهـهـا

تل!م!أكاال!ا!اس!-""!تأح!ةا!ماأ،

ا::ث)!*يا

إ"أ"الب..أ

-.111

،7115*!!!اول،نرالله

،إ!!2!"!7
98)1كه*071!!يطتطهر

الآثا!يةال!!لسهانحهاإل!!اصصدث!ما،احعمال!!حهشاشصاتا!الاع!لعص

هـ!"7(اخصاكأااععتههددا.تطةلصص)إبءا-كأ
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الألواحدراسةخلالمننفسهـ،بالطريقةالتاليةالنتائجإثباتالعلماءاستطاعوقد

:المتوفرة

غأتةا=!اب5ة1335-15=
0033-3.0?5!آ

حاولوقد.!و!الرمزينقيمتيمعرفةالتاليةالخطرةوكانت

قي!شيهمابحسبالترتيبعلى06و0036بالقيمتينمقارنتهماالبدايةفيالباحثون

يرتبونكانواالعيلاميينأنإذلينجحيكنلمذلكأنغير.السومريالعدنظامفي

الرقمقبليأتيالسومريينعندالستينكانحينفي،الأكبرمنابتداءأرقامهم

قيمةتأخذأنهاأي،المخروطقبلالعيلاميالترتيبفيالدائرةتأتيبينما،0036

القيمتينبإيجادسمحأنهذهالعيلاميةقبيلالأرقاميحمللوحومالبث.منهأصغر

اللوحهذاعلىالواردةوالأرقام5،رقماللوحوهو،وحمللرمزينالصحيحتين

التالي:الثمكلعلى

هة؟)السلعة

!"!ة11السلعة

55ةا)أالسلعة

!"!!5

معرفةنستطيع،""المعادلةهذهطرفيمنالمتساويةالكسريةالإشاراتحذفنافإذا

الطرفففي.والعشرةللواحد،المعروفتينالإشارتينبدلالة!الإشارةقيمة

حساببالتاليويمكننا،!12و!9لدينا،اللوحوجه،المعادلةمنالأول

كمايلي.المجموع
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)!*12+)!*9(
(81ا)ير+(15*ر،)=

701-؟ا+3،-

الكسريةالإشاراتحذفبعدقيمتهحسابفيمكن،الثانيالطهـفأما

كمايلي.

5+6!=5+2

نأيمكننا،بالقيمةمتساويان،اللوحوجهيئأي،المعادلةطرفيأنوبما

نكتح!:

؟13=2+!

155=!يأ

،!قيمةعلىالحصولبعد!قيمةمعرفةبالإمكانأصبحومحكذا

نجدبينما!،2و،!02اللوحهذاعلىونجد.7رقماللوحخلالمنوذلك

التالية:المعادلةتشكيليمكنوهكذا.!لىمساويأقفاهعلىالمجموع

إ+هلمه(-ه(+)2!ا02

51+؟-(اءهلم2+أ(هالمم)02أي

003=!ذلكيعطيو

9و8اللوحين)راجعأخرىألواحبدراسةالقيمهذهمنالتحققأمكنلقد

هذهلكن؟الأولالعيلاميقبيلالنظاممنأرقام9قيمةالعلماءعرفوهكذا.مثلأ(

الصعبءمنوجعلت،ستينيأوعثمري،واضحعذنظامعنتك!فلمالنتائج

،الأولالنظامفيالمتبقيتينالكبيرتينالراحدتينقيمتيتخمينأخرىجهةمنعليهم

هاتينتحملواضحةرقميةألواحوجودعدمصعوبةالأصوزاد.!
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المسألةدرسواالذينالباحثينجميعاعتمدهالذيالوحيداللوحوكان.الإشارتين

تمرينأكاناللوحهذاأنشيلويعتقد.طهرانمتحففيالموجود12رقماللوحهو

كافةعليهدونتالذيالوحيداللوحوأنهخاصة،حسابأوعدلعمليةمدرسيأ

وفقالمراتمنعددأوجهيهعلىالرقميةالرموزتك!ررتوقد.الأولالنظامأرقام

التالي:الجدول

ء

"ه555!أ"?ءهةه ءهء

6981711113؟اا11412411591ا15

02111212613

ولانغدونشيلمنكلبهاقامالتيالدراساتأساسالجدولهذاوكان

لكن.وعنبالرمزينيتعلقفيمافرضياتعدةالعلماءهؤلاءطرحوقد.وميكينيم

قيمإعطاءإلىأقربوكانت،واضحةتصوراتأيةعلىترتكزلمالفرضياتهذه

يقبلبمجهولينمعادلةحللكن.والقفا()الوجهالمعادلةطرفيبتساويأملأتجريبية

المعادلة:لحلجربتالتيالقيمأهمبعضوهذه.الحلولمنلانهائيآعددأ

00468دلةالمعاطرفيبينفارقمع،155555-ع،امههو=ن:شيل

00232رقفامع،55551-ع،5"6=ن:شيل

15555=ع،5551-ن:ميكنيم

+63422القفاأرقامومجموع5+61622الوجهأرقاممجموعويكون

اعتبارعلى،معينةبدرجةمقبولةالفرضيةهذهواعتبرت.الأخيرةالحالةفي

الرأيهذالكن.الإشاراتتسجيلفيأخطأالتمرينهذادؤنالذيالطالبأن
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وجدتمثلأالألواحأحدفعلى.أخرىلألواحمطابقتهعدمبسببمارفضسرعان

التالية:الأرقام

5!(

.="28"3*6+1555(5"ا=!اعتبار)علىتساويوهي

التالي:التقليديبالشكلالرقمهذايكتبلملماذاالعلماءتساءلوعندها

555555

0028ب*2(155)+()003*2+(28)0001

استبعادإلىذلكوأدى،نفسهاالمشكلةفيهاظهرتأخرىألواحعلىعثرثم

.1555=نيكونأناحتمال

للإشارتين؟دمجهي!الإشارةأنإلىاشارمنأوللانغدونوكان

معاالإشارتيندمجواقد،السومريينمثل،العيلاميونلايكونفلم.!و

15كانحين)في3ههو15الرقمينجداءحاصلعنتعبرإشاراتعلىللحصول

نألاإ،0003تساويأنيمكن!قيمةأنذلكويعني.(السومريينعند06و

.لألواحاتوفرعدمبسببالفكرةإثباتيستطعلملانغدون

نظامإبرازفييكمنقدالحلأنإيفراجورجقدر،الثمانيناتمطلعوفي

مقبولتسلسلإيجادمنوتمكن،الرقميةالواحداتهذهتسلسلضمنمعين

قيمةاشتقاقالممكنمنكانإذافيماتساءلثم،أساسيةكواحدة003الرقمباعتماد

الأصغرالقيمسلممعالواحدةهذهمنالأكبرالقيمسلممطابقةخلالمنعالرقم

التالي:الجدولذلكلناويبين.منها
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003كه012000036أثا
003*اث
06000081

003*ا-!!
030009

18003ث
51!

003*اثهـ
50051

003!م11

003

15-8003
03

003*اا"

3

0031*003

003*15؟

؟00036-كهـ012003؟

؟518!و-كهـ"063أو

5559=003*03وأ

.5559=وعأ00081=وعأ00063=:علثلاثةاتلاحتمالاايفراإوجرب

مجموعكانحيث،جدأمقبولةنتيجةا0008-ع،0003-نلاحتمالاوأعطى

قفاهأرقاممحموعكانشما،ى+117622يساويا2اللوحوجهأرقام
012.-

هذاإلفراويعزو،فقط"2إلىتقلصالفارقأنأى،ى+117422يساوي
ء--012

عنناجماليسبرأيهالخطأوهذا.اللوحكاتبانتجاهعديمعنناجمخطأإلىالفارق

خطأإلىأدىالأرقامتدوينفيالسرعةعنبل،مثلا!الرقميننسيان

سجل(،ا)الشكلثخينةفرضةتسجيلمنفبدلأ.القلماستخدامفي
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القفاعلىالمجموعقيمةنقصانإلىأدىمما،11()الشكلداثريةطبعةالكاتب

.7لا5رابمقد

155!أة....:!!!0083....-.!

ألااالكلالااشغل
كحلبهالأخذذلكمعلانستطيعلكننا.جدأمعقولأالتفسيرهذاويبدو

أنهكما.العيلامقبيلالعدلنظامالنهايةفيآتفسيرلنالايقدمفهو.للمسألةنهائي

بسيطةإمكانيةعلىولي!،حديثتصورعلىبنيللواحداتتسلسلأيطرح

جديدةألواحظهورانتظارالحلهذابصحةنجزمأنقبلوعليا.الذاتيلتوالدها

.0081-وع،0003-نالقيمتينوتحقق،وعنتيششاإتحمل

أسرعبصورةرموزهفكأمكنفقد،الثانيالعيلاميقبجلالعدنظامأما

التالية.القيمرموزهوتأخذ.عثرينظامأنهوتبين،وأسهل

1555!ت155ب!15=15كات

.15و6رقمكاللوحين،ألواحعدةخلالمنالقيمهذهأثبتتوقد

بالنسبةالأمروكذلك،متطابقتان!الإشارتينأنتبينوقد
لعدمقيمخهامنالتأكديمكنفلم!الإشارةأما،!للإشارتين

نأويرجح.الآنحتىالمتوفرةالواضحةالرقميةالألواحمنأيعلىوجودها

.!الإشارتيندمجعنناجمةكونها)5555قطتساوقيمتها

إنما،الستينيالعدلنظامواضحآتأئيرآيا،حظالأولالعدنظامفيالمتمعنإن

أثرلقد.بعدأصولهلانعرفالذقماالعيلاميللنظامواضحةاستقلاليةمع

علىذلكمعحافظواالعيلاميينأننجدلكننا،بهموتأتروابالعيلامييزالسومريون
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ذلكويشير.كليأالستينيالعدلنظامتبنيهمعدمإلىإضافة،العذفيظشرينظام

بلورةفيالسومريالثقافيالمدأثناءالعيلاميونعليهاحافظخاصةصيرورةإلى

إشاراتأنمنالرغمعلى،عمومأالحسابيةتعاملاتهموفيبهمالخاصالعدنظام

الطينيةالحصىمنشؤهاوكان،الطرفينعندالعدنظاميفيوجدتمتماثلة

إلىمابشكليشيرقدالعيلاميالعدنظامأصولسبرقدرتناعلىعدمإن.نفسها

منطقيةصيرورةمنهانطلبأندائمألانستطجعوالتيبالتلمساتالمضبعةالأصول

لتطورها!مترابطة
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الثالثالفصلى

التاويخفىصفروأول،البابليون

61!----ض------م-ثا"ا

"!!لمم"أ

ألأتكلمع.--------"!أ

بر+------------4-!-ا

إ!!م؟أ
إ-!!!مم!--ا

101

إأ%

ا

-301-

!+------------ص
11-مء--غ؟-!إ

؟3أحم!-.-أ

؟!---!س3؟

!!!في-ئر-أ--

أا--=ايركهـم؟--(ا-

أ!أيإكلمم!!-أ

تج!أ------إ،!!-أ

!ظ----.-بماا،!!آ--

3ي!أ----!

أ!*--غممغ!ثا

إا!!س!--!"

ص-.خت
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الرافدينواديفىالممابك-ا

الثقافتينجانبإلىالقديمالأدنىالشرقفينئمأتقدكثيرةثقافاتكانت

مصرفيو،السوريالساحلامتدادوعلى،الشامبلادففي.والعيلاميةالسومرية

الرافدين.بلادفيمثيلاتهاعنأبدأتقللمعظيمةمدنياتظهرت،الصغرىوآسيا

.الكبرىالمراكزمنالآتيالحضاريبالمدتتأثركانتالصغيرةالمدنأنولاشك

وسورياالرافدينبلادشمالفيالناشئةالممالككانت،م.ق0003عامونحو

الشرقبينالحضاريالتواصلفيالأهميةبالغدورلتأديةتتحضروفلسطين

الأوائلالقصةهذهأبطالوكان.آسياوشرقمصربينوبخاصة،والغرب

.والآشوريونوالبابليونالأكاديون

حتىودامت،م.ق0023عامنحوالرافدينبلادفيلأكاديينامملكةظهرت

صرغونملكهايدعلىتتوسعأنقبلصغيرةمملكةكانت،م.ق0216عامنحو

الامبراطوريةاستطاعتالحينذلكومنذ.السومريأوروكملكعلىقضىالذي

علىسيطرتهاتمذإبلاامبراطوريةكانتحيثالثممالباتجاهأيضأتتوسعأنالأكادية

فيالحينذلكحتىالسائدةهيالسومريةالثقافةوكانت.الرافدينبلادمنجزء

)التيالشرقيةالساميةاللغةمعالسومريةاللغةوكانت،الرافدينبلادمدنكافة

الوحيدةالعاصمةوكانت.فيهاالمائدتيناللغتينهما(بالأكاديةبعدفيمادعيت

الثقافةأنمنالرغمعلى،كيشهيآنذاكالشرقيةالساميةاللغةفيهاسادتالتي

مناطقإلىوتوسعه-صرغونقوةمنالرغموعلى.طالتهاقدكانتالسومرية

علىالنهايةفياشتملتالفعليةحدودهأنإلا،والأمانوسزاغروسحتىبعيدة

الناشئةالأكاديةالدولةورثت،وهكذا.العيلاميينبلد،وسوزيانالرافدينبلاد

نقلعلىعملتفقدوبالتالي.معينةبدرجةومتشابهتينأصيلتينثقافتينوالخشنة

نرىأنويمكننا.جديدةثقافيةبوتقةفيوصهرتهوطعمتهتبنتهأنبعدالإرثهذا

مرحلةفيكانتكيشفمدينة.الفترةتلكفيالثقافاتلتلاقحعديدةجوانب
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محلبالتدريجأحلوهاالذينالأكاديينإلىلغتهاانتقلتولهذا.متالأ%!وتها

بالعملأشبهفأصبحتالمسماريةبالكتابةكبيرةعنايةالأكاديونواعتنى.الوهـهـية

المسمارية،بالرموزالسومريةغيرلغاتدؤنمنأولوكانوا.عصرهمفيأفنيا

بهادونوافقد.نفسهابالرموزالمختلفةاللغاتكتابةلمبدأرائعأتعميمأذلكفكان

ششآتحلالأكاديةأخذتالحينذلكومنذ.الأكاديةإلىاضافةوالعيلاميةالحوزية

معالمسماريةلموافقةاضطرواالأكاديينأنوبما.والعيلاميةالحوريةمحلشميئأ

المسمارية،الكتابةفيالأساسيالمبدأغيروافقدالسومريةعنتختلفلهجات

الإشاراتمحلتجريدأالأكثرالصوتيةللمقاطعترمزالتيالإشاراتفحم!!

الأصل.التصويرية

بإرسالتقومالقديمالأدنىالشرقفيامبراطوريةأولالأكاديةالدولةكانت

وجودومع،ومسلحقويجيشيدعلىإلاليتحققذلككانوما،بعيدة-!لات

الطبيعية.الثرواتوبمراكزوطرقاتهابالتجارةالتحكمعلىوقدرةفعالةشاسة

،خاصبشكلوالتجارةللسياسةكلغةالأكاديةاللغةانتشارسببذلكلنايفسرو

نفسهإعلانمنالأكاديةالامبراطوريةلسيدلابذوكان.أمامهاالسومريةانكفاءو

واستتبابالدولةمواردازديادومع.الملوكمنأقرانهعنتميزإلىيصللكياعأإ

البلاطوكتجةوحرفيوفنانوماتفوقسرعان،وهكذا.فيهاالئقافةازدهرتأمنها

دونذلكوانعكس.والعيلاميينالسومريين،الجنوبيينمنأقرانهمعلىلأكاديا

التنجيممجالاتفيوعلماءحكماء-كهنةظهوروعلى،المعارفتطورعلىشك

!والرياضياتوالطبوالفلك

كانإذعيلامفيأهمهاونجد.هامةإنجازاتالأكاديالفنحققكذلك

والموجودةالشهيرةسنناراممسلةوأهمها.كغنائممعهمحملوهاقدالعيلاميون

ووضوحهببراعتهالسومريالفنعنالأكاديالفنتميزوقد.اللوفرمتحففيحاليآ

والبابلي.الحديثالسومريالفنينإلىالعبورنقطةبحقوشكل،وتوازنه
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وقد.الساميةللغاتالوحيدالشرقيالجذربحقفتشكل،الأكاديةاللغةأما

الفترةخلالوذلك،بالمسماريةمكتوبةنصوصفيم.ق0024عامنحوظهرت

الأكاديةتأثرتوقد.السومريينمحلسياسيةكقوةفيهايحلونالأكاديونكانالتي

طويلة،لفترةال!ثمعبيناحتكاكبسببمفرداتهامنالكثيروأخذت،بالسومريةكثيرأ

الألفبدايةمعمجددألتظهرالأكاديةاللغةعادت،الأكاديةالدولةانهياروبعد

وهما،بينهمافيماالتلاقحبعضرغممستقلب!ثمكلتطورابشكلينوذلك،الثاني

للبابليةمكانهاتركتأنالمحافظةالآشوريةومالبثت.والبابليةالاشوريةالطغتان

والثقافةوالسياسةالتجارةلغةالثانيالألفنهايةمعأصبحتوالتي،سلاصةالأكثر

تحلالآراميةبدأتم.قالأولالألفبدايةومع.القديمالأدنىالشرقكاملفي

بشكلها،الأكاديةاستمرتفقد،ذلكومع.والآشوريةالبابليةمحلفشيئآشيئأ

وذلك،المسيحيالعهدبدايةحتىالمناطقبعضفيمستخدمة،المتأخرالبابلي

.خاصبشكلودينيةورياضيةفلكيةلغايات

أحدكانالأبجديالكتابةلنظاموالآشوريةالبابليةاعتمادعدمأنولاشك

هامةأخرىعواملنأخذأنعلينا،ذلكومع.اللغتينهاتينتراجععواملأهم

تطورأتوازلمالأكاديةعبرهااستمرتالتيالطويلةالفترةإنإذ،الاعتباربعين

مغلقةتكنلم،بعدهاوالبابلية،الأكاديةالثقافةأنوالحق.للدولةموافقآسياسيآ

الموازيةالتطوراتدائمأتتداركأناستطاعتفقدولهذا.الاتجاهوحيدنمطعلى

فقد،جديدةثقافةبوتقةفيالنهائيالانصهارالأمرتطلبوعندما.وتستوعبها

ومعارفها.خبراتهاكاملالمصهرهذاإلىمعهاحملت

هذهبدأتوهكذا.قوتهبمثلصرغونبعدحكمواالذينالملوكيكنلم

(زاغروسجبالمن)القادمةالبربريةالقبائلضرباتأمامبالتلاضيالامبراطورية

مأثرةالآشوريوناستلهمقرونعدةوبعد.والسومريينالعموريينوهجمات

توجدكانتأكادمنالشمالفإلى.الامبراطوريحلمهمتحقيقوأعادوا،الأكاديين

دجلةمحورعلىالممتدةالمنطقةعلىالتسميةهذهالعلماءأطلقوقد،آشوربلاد
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الحوريينمنوكانوا،م.قالثالثالألفإلىالمنطقةسكانأقدمويرجع.الأوسط

التجارأنفيهلاشكومما.وأربيلونينوىآشورمدنهمأهموكانت.والساميين

ظهورفيهامأدورألعبواالشمالباتجاهبعيدأيسافرونكانواالذينالسومريين

المدنيةتشكلعندقيقةمعلوماتلانملكالأسفمعلكننا.المدنهذهوتطور

.المبكرةمراحلهاخلالالآشورية

ملكبقيادةم.قعثمرالرابعالقرننحوالآشوريةالامبراطوريةتأيسست

أدىوقد.المنطقةمدنحكمتالتيالميتانيةالدولةسقوطبعدوذلك،آشورمدينة

محاربة،امبراطوريةجعلهاإلىزاغروسمنالقادمينالبرابرةمعالمستمرصراعها

فكرةالآشوريينلدىنشأتأنومالبثت.المعاركخوضوعلىالقتالعلىاعتادت

والغنائمالجزياتأصبحتماسرعانومذاك!آشورإلههممملكةتوسيعضرورة

لدولتهم.الرئيسيالمردودتشكل

بالفنتأثرثم،والأكاديالسومريبالفنينبدايتهفيمتأثرآالآشوريالفنكان

نجمصعودبدأ،الحثيةالامبراطوريةسقوطوبعد.الثانيالألفمنتصففيالميتاني

خلالالآشوريالفنوتأثر.م.ق612عامنينوىسقوطحتىودام،الآشوريين

الملوكعلىكبيرتأئيرذاتالبابليةالثقافةوكانت.أيضأالبابليبالفنالفترةهذه

والعلمية.والدينيةالأدبيةالبابليةالضوصجمععلىعملواالذينالآشوريين

جسرأيمدشعبأولوكانوا،المنطقةفيعذةثقافاتورثةالآشوريونكان،وهكذا

.والشامالرافدينبلادعلىسلطتهمبسطواأنبعدوالغربالشرقبينحقيقيأ

فيعامألفيخلالأبدآتهدألمالتيالعاصفةالصراعاتهذهوعبر،كذا

إنجازاتتحققإلىأدتعظيمةاستقرارفتراتثمةكان،القديمالأدنىالشرق

الكتابةنشرإلىأدتالتيالظروفظلفيالأبجديةالكنعانيونأبدعفقد.مذهلة

معصراعهمخضمفيالرياضيةانجازاتهمإلىالبابليونوتوصل،المسمارية

مراحلاجتازقدالعدنظامكآنالتاريخيةالخلفيةهذهوعلى.وغيرهمالآشوريين

.التطورمنكمامة
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الباقيةوانجازاتهمالبابليون2-

نأمنالرغموعلى.أبوابهأوسعمنالأسطورةعالمبابلدخلتلقد

عصرهامنشواهدأيةالأسفمعلانملكلكننا،عنهاكشفتالآثاريةالتنقيجات

سنحاريبيدعلىالمشرغهذاعاصمةدمرتفقد.العظيمحمورابيعصر،القديم

العالمزواياملك،سنحارلبأنكيفالتاريخويخبرنا.الأبدإلىأوابدهاواندثرت

ضدثارواالبابليينأنوكيف،عليهاالبكرابنهوولىبابلاجتاحقدكان،الأربع

وعندها.قتلحيثعيلامإلىأسيرأوأرسلوهالعيلاميينبمساعدةالجديدسيدهم

،السكانذبحأنوبعد،كالإعصارالأعداءعلىفأطبق،سنحاريبثائرةثارت

وأحرقت،وبيوتهاالمدينةهدمت"لقد:الحمورابيةلبابلأثركلومحىمسح

الآجروأبراج،لآلهةواوالمعابد،والتحصيناتالأسوار.وأساساتهاجدرانها

المدينة،هذهوسطالأقنيةوحفرت.أراتوقناةفيوأغرقتهدككتهكلهذلك،والطين

فعلت.مماأعظمليفعلالطوفانوماكان.جذورهاأعمقأهدملكيبالمياهوأغرقتها

ومعابدهاالمدينةهذهتذكرالمستقبلفيأبدأيمكنلنبحيثبابلمحؤتلقد

.!"..طبيعيأمرجأمنهاوجعلت،بالماءمحوتهاحقألأنني،وآلهتها

وسغهاثم،سنحاريبوالدهقتلأنبعد،المدينةبناءأعادحدونآصرأنغير

غمرةوفي.الأدنىالئمرقمدنأروعأصبحتحتىونبوخذنصرنبوبولاصر

الشعوبمخيلةفيماثلةوظلت،الشهيروبرجهابابلأسطورةنشأتازدهارها

تعددأفسدهاالتيالضالةللمدينةرمزأواعتبرت،الصورةهذهخلالمنالقديمة

نأإذ،حقيقيواقععنالأسطورةهذهتعبر،ذلكومع!ولغاتهاوأجناسهامذاهبها

وتفاعلت،القديمةاللغاتفيهاتلاقتفقد.العصرذلكثقافاتملتقىكانتبابل

وباختصار،.والفلسفاتالعلوممعالمأولىفيهاونئمأت،والمعتقداتالأفكارفيها

هذاويعذ.كلهاالمنطقةتشملكانتالتيالتفاعلاتلبوتقةمكثفةصورةبابلكانت

.كبرىإنجازاتلتحقيقآخروبمعنى،لأسطورةالبزوغخصبة.أرضأالواقع
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إنما،تاريخيةأوآثاريةأوأجناسيةدلالةبأيةلاتتعلق""البابليينتسميةإن

لهاالتابعةوالمملكةبابلمدينةسكنالذيالشعبعلىوالمؤرخونالعلماءأطلقها

والآشورلينلأكاديينواالسومريينمنخليطأالشعبهذاوكان.معينةفترةخلال

الأجناسيالتمازجأنإلىالإشارةمنلنالابد،ذلكومع.أصاسيبشكلوالعموريين

هذاوضمن.فقطأجناسيأمعينةثقافةتمييزفيهايصعبمرحلةبلغقدكانالمنطقةفي

،ماريمملكةعصرمنالأخيرةالفترةإلىالبابليةالحضارةنرجعأنيمكننا،المنظور

)أسسهاصغيرةضيعةسوىالوقتذلكفيتكنلمبابلأنمنالرغمعلى

عهدفيبلغتحتىفشيئأشيئآبابلازدهرتوقد.العظيمةلماريبالنسبة(العمورلون

منكبيرجزءعلىالسيطرةمنمكناهاومنعةقوةم(.قعشرالئامن)القرنحمورابي

السومرييندمجمنالصارمةبشرائعهحمورابيتمكنوقد.الرافدينبلادجنوب

،وأكاد!سومر"ملكلقبلبابلكملكلقبهإلىوأضاف،مملكتهبوتقةفيوالأكاديين

.قرونخمسةبنحوقبلهاللقبهذاأوجدواقدأورملوكوكان

عهدخلالوالاستقلالالثورةبإعلانبدأتالسومريةالمدنبعضأنلاإ

دخلتحتىتتوسعبابلتكدلم،وهكذا.(ا-5915)498الأولىالبابليةالسلالة

لأولىاسلالتهاعلىوقضىهاجمهامنأولالحثيونوكان.الصراعاتمرحلة

التيالكاشيةالسلالةبعدهاوظهرت،مظلمةمرحلةذلكوتلت.5915()عام

هذهنصوصأقدموترجع.م.اق156عامحتىوحكمت،البلادتوحيدأعادت

التيالصورةفيالقائمالتعارضفييساهممما،فقطعصمرالرابعالقرنإلىالفترة

ومن،عاصمتهاوازدهارالمملكةغنىفيجهةمنيظهروهو،المرحلةهذهعنلدينا

حكامها.ضعففيأخرىجهة

محليةلسلالةمكانهمهؤلاءأخلى،الكاشيينالعيلاميونهزمأنوبعد

واسعةشهرةالسلالةهذهنالتوقد.الآشرريينمعالصراعبنتيجةالسلطةورثت

الحركةماعادتوسرعان.العيلاميينعلىكبيرآانتصارانبوخذنصرحققأنبعد

تمجدالتيالملاحمكتبتعندما،الدولةقوةبنتيجةالبلادفيللظهوروالفنيةالئقافية
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انحترةاهذهوخلال.بابلإلىتمثالهأعادالذينصرنبوخذوتعظم،مردوكالإله

ولتأم!!للتولممعتطمحبدأتصغيرةممالكالشامبلادفيأيضأتزدهركانتبالذات

القرنفيبابلنحرالآراميينزحفبدأ،وهكذا.والحثيةالمصريةالقوتينبموازاةقوة

البابليينالملوكلجوءوإلى،الاستقرارخلخلةإلىذلكوأدىم.قعشرالحادي

هذهفيالاستقراربعضالثامنةالسلالةوشهدت.دجلةشرقإلىقرنمنلاكثر

نئسهابناءتعيدالأخرىالبابليةالمدنكانتحينفي،م.ق-732()089افطقة

الآراميين.بحكموقبل

صغيرةكلدانية-آراميةممالكظهورإلىالغزواتتلاحقأدىماوسرعان

معالصراعأنلاإ.المنطقةفيوالتجارةالزراعةوتطويرتنظيمإعادةعلى!ملت

الملكقسوةوأدت.ونصفقرنمنلأكثرهدوءبعدفاشتعلعادالآشوريين

الدولةبناءإعادةمحاولاتكافةتدميرإلى)813(حددشمشي-الآشوري

الآشوريونأعاد728عاموفي.مجددأالمنطقةلتعمالفوضىوعادت.الأكادية

كانمريرةصراعاتأيضأالفترةهذهوتخللت.تقريبأقرنلمدةبابلاحتلال

معادية.وهجماتثوراتلمواجهةلاضطرارهمأحيانأخلالهايضعفونالآشوريون

لفترةبابلعرشفأعطى،الصراعلتهدئةمختلفةحلولفرضسنحاريبحاولوقد

بالاتفاقالمدينةاجتاحواالعيلاميينأنغير.ابنهإلىثم،المحليينلأمراءاأحدإلى

نألاإسنحاريبمنكانفما،وقتلوهأسيرأملكهاواقتادوا،ذكرناكماأهلهامع

.!حجرعلىحجرأمنهايبقولم.ودمرهابابلاجتياحأعاد

بلادلتسودالجديدةبابلعادت،الآشوريةالامبراطوريةاندحارومع

علماؤهاحققوقد.عظيموتجاريثقافيازدهارفترةولتشهد،وسورياالرافدين

ووصلوا،والفلكالحسابفيوبخاصة،خالدةانجازاتالفترةهذهخلال

منأكثرقبلالسومريينيدعلىبدأالذيالتطورذروةإلىالعذلنظامباستخدامهم

وأالسومريةباللغةتكتبكانتالتي،العلماءمنالنخبةهذهوكانت.سنةألفي

ذلكفيبالآراميةويكتبيتحدثكانالذيالشعبعامةعنمنعزلة،البابلية
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الثقافةبنهايةإيذانأكانالناسعامةبينالآراميةانتشارأنفيهلاشكومما.الوقت

هذهوخلال.الميلاديالعهدسبقتالتيقرونالخمسةخلالالأكادية-السومرية

ضياعإلىأدىمما،بابلعلىالبارثيونثم،الإغريقثم،الفرستتالى،الفترة

الثقافي.إرثها

السومريالنحتوصرامةقسوةفيهتعدلت،جديدأفنآالبابليونأبدعلقد

الفنينوريثالبابليالفناعتباريمكن،عاموبشكل.الساميالاسهاموبرقةبرشاقة

وفقواحدةبوتقةفيصهرهماأنهويبدو،الحديثوالسومريالأكادي

الجديدةالامبراطوريةمعأي،البابليالفنمنالأخيرةالمرحلةوتتميز.خصوصيته

(...قصور،زقرات،)معابدضخمةبعمارة،والسادسالسابعالقرنينخلال

فيكبيرآإسهامأالبابليونأسهمفقد،أخرىجهةومن.الآشوريينعنموروثة

الشعبهذاوملاحمأساطيرإلىالإشارةوتكفي.الفترةتلكخلالوالمعرفةالثقافة

أوائلمنكانواالبابليينأنفلاشك،العلرممجالفيأما.غنالامدىنعرفلكي

وبوبوا،والجداولالفهارسنظموافقد.العلميالفكرأسسوضعواالذين

بذلكفقدموا،نظرهمتحتوقعشيءبكلواهتموا،فائقةبعنايةالموضوعات

وأهمها،آنذاكالمعرفةحقولمختلففيالمعلوماتمنكبيرآقدرأالتاليةللأجيال

والجغرافيا.والطبوالفلكالرياضيات

بينهم،فيماالتجاريالتعاملأسسبترسيخالبابليوناهتم،ذلكإلىهـاضافة

.بلغوهالذيوالتث!ريعيوالاقتصاديالاجتماعيللتطورانعكاسآذلكوكان

البابليونباتفقد.الطينيةالأغلفةإليهاآلتالتيالقصةنهايةهنانرردأنولابأس

الطينية،الألواحأي،التبادلصكوكتزويرمنيخشونالتجارةوتوسعتطورمع

إلاذلكبعدعليهالطبعإمكانيةوعدمالطينجفافبسببغالبأذلكصعوبةرغم

الثلم.أوبالحفر

طينيغلافأوظرففيالطينياللوحوضعبإعادةذلكالبابليونتلافىوقد

سهلةذلكعملطريقةوكانت.نفسهالأساسياللوحكتابةمنطبعةيحملأيضأ
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منمعذةقطعةالكاتبيأخذ،عليهالتواقيعوتختماللوحكتابةتتمأنفبعد.جدأ

يزيلثم.طريةبعدلاتزالوهيبهاالوثيقةيلفثم،ويرققهافيدحوها،الطين

حجمهازديادمعالأصليشكلهعلىاللوحيحافظبحيثالحوافعنالزوائد

الغلافعلىثانيةمرةفيدونه،الأصليالنصحفظقدالكاتبويكون.قليلأ

علىمجددأأختامهميطبعونالذينأعينهمالثمهودبوجودذلكويتم،الجديد

للوهلةوظنوا،ببعضهالطينالتصاقعدمكيفيةفيالعلماءاحتاروقد.الغلاف

إنهأوضحتالتجربةلكن.لذلكخاصةمادةيستخدمونكانواالبابليينأنالأولى

نإإذ،التزويرعلىتستعصيالوثيقةهذهوكانت.يجفأنبعدببعضهلايلتصق

حاولإذا،وبالتالي.متناسببشكليتقلصانأي،معأيجفانكاناوالغلافاللوح

إعادةثم،مثلأالمعالمأحدبطمسالوثيقةمحتوىوتغييرالغلافكسرأحدهم

وعدمانكماشهبسببجفافهعندبسرعةيتشققكانالجديدالغلاففإن،تغليفها

.!زورأليشهدواأنفسهمبالشهودالإتيانصعوبةإلىإضافةهذا.اللوحانكماش

التيالبابليةفالحضارة.الرياضيةانجازاتهمإلىيرجعالكبيرالبابليينفضلإن

علىالحضاراتأقدمهيوالفراتدجلةنهريحوضيامتدادعلىتطورت

الرافدينبلادمختلففينضشفقد.بحتةرياضيةوثائقلناتركتالتيالاطلاق

مباشرةيختصلوح003نحوبينها،الصلصالمنرقيممليوننصفمنأكثر

نحوبينالأولىتمتد:فترتينإلىأساسيب!ثكلالوثائقهذوترجع.بالرياضيات

السلوقية،الفترةهيوالثانية،حمورابيعهدويميزها،م.ق0016و18!وعامي

نوجبويروكان؟للميلادالسابقةالأخيرةالثلاثةالقرونعلىوتمتد

وفكدرسهامنأول.3-لاكاس!علا"++!!أ!ولدانجانوثورومس!لا،حهح!لاح*.ه

مختلفة.تفسيراتلهاوقدمالمسماريةرموزها

واحدأأمرأإلااللهم،الفترتينألواحبينتذكراختلافاتالعالمانيلحظولم

أكيد.بشكلمنهاالحديثةالألواحفيالصفررمزظهوروهو،الأهميةمنغايةعلى

الرياضيةالجداولمنبمجموعةيتعلقإذجدأهامالأول:الرقممننوعينميزاوقد
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وللجذورللمربعاتجداول،الأرقامومقلوباتالنسبجداول،الجداء)جداول

التربيعاتمنعددلمجموعجداول،التكعيبيةوللجذوروللمكعباتالتربيحية

الثانيةالدرجتينمنوالمعادلاتالمسائلبعضحلفيالضروريةوالتكعيبات

مختلفةمسائلتتضمنبقوائمفتتعلقالألواحمنالثانيةالمجموعةأما؟(والثالثة

بمسائلأو،الصعوبةفيمتزايدةدرجاتذاتالواحد(اللوحفيمسألة002)نحو

حلولها.معمطروحة

العشريالنظامينمنمزيجآالألواحهذهفيالمستخدمالعدنظاموكان

النظامهذاوكان،الموضعيالنظاماستخدامبوضوحالنظامهذاويتميز.والستجني

خلالمنتمثلالأعدادكافةوكانت.المضمارهذافيالبابليونأنتجهماأعظمهو

يتمانالمضاعفةأوالجداءوكان.والعشرة،الواحد،أساسييناثنينرمزينتزاوج

جداولباستخدامجداءعمليةإلىتتحولفكانتالتهسمةأما.الجداولخلالمن

.المقلوبات

)إرث،هندسيأواقتصاديإطارفيماتالرحغالبأكانتالتيالمسائلأما

فكانت(..الأراضيتقسيم،غيرهاأومخازنأوأقنيةبناء،تجاريتبادل،ضريبة

البابليونوكان.الأحيانأغلبفيالثانيةالدرجةمنمعادلاتبواسطةتحل

يتموكان.الرموزاستخادمدونوالكلماتالجملخلالمنمعهايتعاملون

تطبيقها،يجبالتيوالعملياتالقواعدمنقائمةطريقعنالنتيهجةإلىالوصول

حلالبابليونعرفكذلك.الثانيةالدرجةمنمعادلةلحلالمختلفةالمراحلوهي

طريقةوكانت.الثالثةالدرجةمنالمعادلاتبعضوحل،بمجهولينمعادلتين

علىببعضهمامجهولينجداءفنابخ.الشكلهندسيةماتكونغالبأالحلأوالعرض

المساحة.يعطييدعونهما(كانواكماوالطول)العرضالمثالسبيل

البابليينأنقطريهمعمربععليهرسمالذيالرياضيةالألواحأحدويبين

أما.414213.1تساويوهي،(ص)أي2العددجذرقيمةيعرفونكانوا

الدائرةمساحةحسابيتموكان،لديهمعمليأمستخدمةتكنفلمالدائرةهندسة
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كانلهمبالنسبة+العددأنيعنيوهذامحيطها=الدائرةمساحة:بالقانون

تساويوهي،+لىأدققيمةيحددأنهيبدوسوزافيرقيمعلىعثروقد.3يساوي

وقد.دائرةداخلمنتظمسداسيمضلعبرسمعليهاالحصولتموقد3،+8فيه

وبينت.القائمالمثلثفيفيثاغورثقانرنعرفواالبابليينأنالثابتمنأعبح

معرفةأنكولومبياجامعةمجموعةفي322رقماللرحعلىنوجبويرأجراهادراسة

مسألةوهي،الأعدادفيصعبةنظريةمسألةدراسةإلىالبابليينقادتالقاعدةهذه

.2د+2بر=2بتحققالتيالثلاثيات

وكانت.غالبأجبريطابعذاتكانتالبابليةالرياصكأنإلىأخيرآونثير

النتائجكانتوإنحتى،مالمألةالحسابيالحلطريقةهيفيهاالأساشةالمسألة
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بالدرجةيأتيكانفذلك،مختلفةأخرقمامسائلعلىتطبيقهاويمكنهامةالرقمية

عندهم.الثانية

إلىنرىأنيمكننا،البابليينعلومووثقافةلحياةالتاريخيةالخلفيةهذهوعلى

العدنظامإلىوصولأيدهمعلىالأرقامتطورعلىساعدتالتيالعامةالمعاملات

.هذايومناحتىنستخدمهلانزالالذيالموضعي
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يكجكعذنطامنحو3-

الشكلم.قالثالثالألفمنالثانيالنصفمنذوالأكاديونالبابليوناعتمد

السومريونفيهابسطالتيالفترةخلالوذلك،لغتهملتدوينالسومريالمسماري

الأكاديةالامبراطوريةاتساعانعكسوقد.الرافدينبلادعلىلأولىاللمرةسلطتهم

ظهرتالأكاديةاللغةفيحيويةإلىبالتاليأدىمما،فيهاالثقافةازدهارعلىوقوتها

أخذوكما.منهجيبشكلوباستخدامهاالمسماريةبالحروفبكتابتهاخاصب!ثمكل

وضبطوهاأرقامهماعتمدواكذلك،المسماريةورموزهمالسومريينثقافةالأكاديون

انتشرقدوكان،عضريعذنظامطورواقدالأكاديونوكان.الخاصنظامهموفق

العذنظامإلىواحداتهإدخالعلىفعملوا،القديمالأدنىالشرقمعظمفي

الخطوةهذهإنجازأجلمنعليهموكان.والألفالمائةواحدتيوبخاصة،الستيني

الألفولفظةالمائةلفظةكتابةإلىافلجأو،الواحدتينلهاتينخاصينرمزينابتكار

التالي.الشكلعلىالمسماريةبالرموز

المسمارية:الرموزوفقكمايليالأكاديةباللغةمائةلفظةتكتب!

واعتبروه(مه)أومأي،اللفظةمنالأولالمقطعالأكاديونالكتبةأخذوقد

155=!:ئةللماقميأرأمزر

الشكل:علىفتكتبألفلفظةأما!!
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!ككل!ك!.اصثكاتأعنىيخصش!ضبأو؟كي-إيموتكفظ

تكتبالتي""ليمالألفلفظةاشتقتي!المسما!انكخابض3ححذوصت

لألاا3=!.ال!كلعلى
يأ،!والعشرة!المائةكأقميلدمجكخب!لألفارقمأنونلاحظ

.(155!ز)لأأو)"مئات"!ثسشعنيأنيمكن""ليملفظةأن

والستيني،العشريالنظامينمنهجينعذمنظالأكاديينلدفبات،وهكذا

التالي.الشكلعلىتكتبواحداتهرموزوكانت

هـ!أ!!أصى!أوأءأ

كا!1555لما!كا5/555ضوضىو!ف!لم155

الحقيقةوفي،شوشيلفظةالستينعلىيصقونثانواالأكادي!!أننلاحظو

بينالتميجزعنينجملبسأيفيلاياقعوالكيكاملةاللفظةهذهمايكتبونعالبآكانوا

إلجمعمبدأعلىالأكاديونحافض،وهكذا.(!)والست!!(!)الواحد

عليهمسهلالعذلنظاميدمجهمألىشكولا.قامهمأشلثتابةاحداتالوتيبوف!

علىالأمثلةبعضنعطيأنيمكنناو.كبيرةشجةب!الحسابوعملياتالأرقامكخابة

:م.قسنةألفينحوإلىترجعألواحعنمأخوذةالأرقامهذه

أ!!!!155بح!عهـ! ا!!

!15=يصم05كاه!55ء

ي!!حر55=!ءلم

301=أم23

1-لأ-8
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.الكلماتبواسطةالأرقاملكتابةأوليةبوادرظهرتلاحقةفترةوخلال

بينلبابلصدوقأميحكممنا7السنةإلىترجعالتيالتاليةالألواحوتعطينا

أكثرصورة،أغنامبأعدادوتتعلقبابلشمالوجدتوالتي،1623و1646عامي

الأكادية:الأرقاملاستخدامربماوضوحآ

ال!!،!!!!أ!كل!أأ!!!أ!أ
صواخي3لم515ره،بم5ذأمأخوخي،

كا73كر85كاا8

قبلالثانيالألفمنالأولالنصفخلالاعتمدواالأكاديينأننلاحظ،كذا

بعضوفي،آخرحينأالعشريالستينيئ-والنظام،حينأالستينيالنظامالميلادي

فشيئأشيئآطريقهيشقكانالذي،العشريبالنظاميكتفونهؤلاءكان،الأحيان

محلالأكاديةاللغةحقتوعندما.القديمالأدنىالثرقفيالعذأنظمةسيادةنحو

أيضأالمسماريالعشريالعذحل،الرافدينبلادفينهائيبشكلالسومريةاللغة

التالية.الأساسيةواحداتهرموزاستخداموانتشر،السومريالستينيالنظاممحل

!مأ"!م!،

5155(ليم)155(م)07اس

للواحداتالجمعأسلوبهذانظامهمفييتبعونالأكاديونوظل

يوافقالمراتمنعددأالعشرةورمزالواحدرمزيكررونكانواأنهمأي،والعشرات

وكمثال.والآلافالمئاتلكتابةالجداءأسلوباعتمدواحينفي،كتابتهالمرادالرقم

التالية:الأرقامذلكعلى
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أ!!!!!أ
91=م!ب!ق55؟ة7

حمأ!!!!

هـ(؟!ك!3لم!مما،إهـأليم)آ

منالنظامهذافيهامةمكانةعلىحافظالستجنيالنظامأننجد،ذلكومع

"شوشيالتعبيروفقأو،أحيانأ!لإشارةاوفقيكتبظلالذي06العددخلال

إلىيختصرالاسمهذاكانالأحيانبعضوفي.واحدمرةستينأي"واحدةمرة

التالي:بالشكلواحدةمرة"شو"اللفظةوفقويكتب،شو

!

القديم:بالشكل59و08و07العشريةالواحداتكتابةواستمرتكما

كاا!أ"!

لأ07085

العذفيالسومريالعدرواسبتمثلكانتلأرقاماهذهأندانجانثوبىوويرى

عمليةكثيرأتسهلكانت،"المعتادةلأرقاماهذهأنإلىبالمقابلنشيرلكننا.لأكاديا

لفوائدهاالستينواحدةعلىالأكاديونحافظولهذا،والقراءةوالحسابال!دوين

وسنرى،بعداكتملقديكنلمالعئمريالعذنظامأننلاحظأنولابذ؟الكثيرة

أكسبهالذيالموضعيالعذنظامبظهوركبيرحذإلىمرتبطأكانانتشارهأنكيف

0036و6!هالستينيتينالواحدتينأنيفراإويلاحظ.والحسابيةالكتابيةميزاته

االعشري"العذانتشارمنالرغمعلىالرقميةلألواحاعلىالظهورفيابشمرتا

نأيمكننا،وهكذا.برأينانفسهاالسابقةللأسبابوذلك،الرافدينبلادفيالأكادي

مراحلثلاثإيفراويميز.ضروريةانتقاليةمرحلةكانالعشريالعذهذاأننعتبر
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البابلي،-الآشوريوالعدالسومريالعدبينالانتقاليالاكاديالعدفيأساسية

النظاميندمجمرحلةثم،الستينيالعذونظامالسومريةالثقافةاعتمادمرحلةوهي

يبينكما،الأوليبشكلهالعثسريالنظامانتشارمزحلةثم،والعشريالستيني

المرفق.الجدول

حتىالستينيالعداستمرفقد.تمامآدقيقةليستالرؤيةهذاف!ن،ذلكومع

عصرنهايةحتىالبابليونعليهوحافظ،الجديدةالسومريةالامبراطوريةنهايةبعد

كثيرةرقمعلىعثرفقد.(م.قعشرالخامسالقرن)نحوالأولىالبابليةالسلالة

العشريالنظامأنمنالرغمعلى،الستينيالنظاميعتمدونلايزالونكتبتهاكان

ذلكويعكس.الرافدينبلادفيالفترةتلكفيترسخقدكانالآشوري-البابلي

عبرارتبطوأنهخاصة،الفترةتلكانسانوفكرجياةفيالنظامهذأتجذر.مدى

النظامهذاتداولاستمروقد.الدينيالجانبوأخصهاالحياةجوانببكافةالقرون

استخدامسادحينفي،البابليينوالرياضيينالفلكيينبينالمرخلةهذهبعدحتى

النظاممعوتهجينهالستينيالنظاماستمراريةأنولاثك.العامةبينالعثحريالنظام

ظهورإلىأدتالتيوالاختبارالتلصىلصيرورةانعكاسألاإيكونالمالعشري

العذ.فيالموضعيبالنظامالمتمثلالهامالانجاز

العشرينظامهمتدوينالأولى،أساسيتانمسألتانالأكاديينواجهتلقد

رمزهيوالثانية،العشري-الستينيالنظامظهورإلىأدىمما،السومريةبالأرقام

الواحد.رمزتمامآيشبهكانالذيالستين

لكن.أ"شوشيلفظهابحسبككلمةالستينكتابةفكرةجاءتهناومن

لابدكانكتابةالمدونةالأرقامعلىفباعتمادهم.الحدهذاعندتنتهلمالمسألة

لمالذيالأمر،قيمتهاإلىيشيرالألفاظهذهجانبإلىرقموضعمنللأكاديين

ترتبكانتشو(،م،اليمالألفاظهذهأنوطالما.البومريينعندموجودأيكن

الخانةهذهلكن.للخانةظهررأولتمثلكانتفإنها،الأصغرإلىالأكبرمنمتدرجة

وأرمزهاوضعدائمآيجبكانأنهلدرجة،يجبممااكثروحسيةملموسةكانت
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15ء!!
!أ!أإ*!أكاا5

07!!!!!

!ملم!م!ما!"!ك!لم155

أ!!أأ!أح!كاصم،!ال!!!012

!!أ!بم!!!كا55

!مأ!!أ!!"!!!!5515

أ!!م!!أ!!كا55

بحذفشكدونتتمثلالتاليةالخطوةوكانت.بهامضروبعددجانبهاوإلىلفظها

بهذهتتملمالخطوةهذهأنلاإ.ترتيبهضمنالعددعلىفقطوالإبقاء،الإشارةهذه

تراهمولهذا،عليهمالمستعصيبالسريشعرونوالكتبةالمحاسبونوكان.السهولة

وأالحلهذاعنبحثأالإمكانياتكافةمستكشفينآخرإلىشكلمنينتقلونكانوا
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بالإمكانيةالشعورهذاليتحولمطلوبةكانتأخرىعواملأنولاشك.الإنجاز

النظامكانبالذاتالسببولهذا.لهاواضحةرؤيةإلىالنظامهذافيالكامنة

بالأرقامللمشتغلينبالنسبةوخاصة،إليهالركونيمكنأمينأملجأالسومري

العشرية،الواحداتمعالتعاملعلىالنظامهذاقدرةإلىإضافةأنهذلك،الكبيرة

واضحةإمكانيةوغيرهموالآشوريينوالبابليينللأكاديينبالنسبةيمثلكانفإنه

.الكبيرةالأرقاملاختصار

فترةهيا5ههو"25عامينحوبينالممتدةالفترةإنإذنالقوليمكننا

سبقوكما.واضحلتصورحقيقينضجفترةهيمماأكثرواختباراتتلمسات

تتفتحلمجديدةامكانيةعنالبحثإلىدائمأيقودكانعامأشعورأيبدوأن،وأشرنا

معظمهاأوالإمكانياتكافةسبرمنلابذوكان.المتفتحةالإمكانياتخضمضمن

.!جديدةمرحلةوبدايةالجديدالاكتشافقبلمنهاوالاستفادة
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التاريخصفرفىوأولالموضعىالعدنطام-4

العذ.صعيدعلىرأيناكماهامةتحولنقطةم.قالثانيالألفبدايةكانت

وكانورائعةهامةانجازاتإلىالتوصلالثانيالألفخلالالبابليوناستطاعفقد

البابلييندوراستمروقد!لهمبهندينالذيالموضعيالعذنظامالإطلاقعلىأهمها

فيخبراتهمكافةمستنفذيننظامهمتطويرفأكملوا،م.قالأولالألفخلال

بالأحرىظلالذي،الثانيالفريدإنجازهمإلىتوصلواحتىالأرقاممعالتعامل

بأناطلاقآاليوملانشكفنحن،ذلكومع.تمامآأبعادهاتستوعبلمإمكانية

.!الصفرواستخدمعرفمنأولكانواالبابليين

كانمارقمكتابةفيوالوحيدالأساسيالمبدأأنمرةمنأكثرأكدناقدكنا

كلهاالقديمةالشعوبكانت،وهكذا.الواحداتجمعأو،التكرارمبدألايزال

جانبإلىالقديمالإنسانحرقاالتيالفرضاتأولىمعخفيبخيطمتصلةلاتزال

لكن،واهيأأصبحقدكانالخيطهذاأنمنالرغموعلى.المعدودلتمثيلبعضها

كمايتمالمتماثلةالواحداتتكراركان.البابليينقبلتجاوزهإمكانيةيلمحلمأحدأ

تليهاثم،المراتمنعددآالأكبرالواحدةفتكرر،لهامتناقصترتيبوفقرأينا

التكراراتهذهحذففيتتمثلالحاسمةالخطوةوكانت.وهكذا،الأصغرالواحدة

العددهذايدلبحيث،ترتيبهاعلىالحفاظمعبعددهاواستبدالها،والمربكةالطويلة

الترتيب.منالموضعهذافيالمكررةالواحدةقيمةعلى

لايمكنالتيالرقممنالمساحةتلكفيتتمثلكانتالأساسيةالصعوبةأنغير

الارتباطنلحظهناومن!أصلأالرقمفيوجودهاعدمبسببمافيهاواحدةتمثجل

الخانةملءأجلمنالخاناتفكرةمعبالتوازيالصفرفكرةظهورضرورةبينالوثيق

فكرةلإبرازكافيأالواحداتترتيبيكنلم،ذلكإلىإضافة.تمييزهاأوالفارغة

فلكتابة.العددكتابةفيجوهريآجديدةطريقةتذهنيتطلبذلككانإذ.الخانات

هذاأنإلىالإشارةأبدآالضروريمنيكنلم،مثلآالستينواحدةفيهلاتوجدرقم
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السومريينبحسبيكتبكانمثلأ106فالرقم.الستينواحدةلايحو!،الرقم

مراتستالمائةبتكرارواحدةالأكاديينوبحسب،والستمائةالواحدإشارتي!تحابة

العذنظامفيأساسيةكواحدةللستينأهميةأيةهناكوليس،اومائة6بكتابةأو

اوالستمائة.الواحدبين

الخاناتفكرةظهورمتابعةمنتمكنناكافيةوثائقالأسفمعلانملكإننا

علىموجودةالوثائقهذهلاتكونوقد.المختلفةمراحلهاعبرقيقسثمكل/ب

نتائجإلىيؤديبسيطتغييرسوىتتطلبتكنلمالمنتظرةالقفزةإنإذ،الإظلاق

كانت.معأتتماأنلابدكانأساسيتينبخطوتينالبابليينإنجازتمثلوقد.ظيمة

يكتبهاكانكماالواحدةلفظةحذفأو،المتكررةلإشاراتاحذفالأولىالخظوة

لايتضمنهاالتيللواحدةفارغمكانإفساحفكانتالثانيةالخطوةوأما.الاكاديون

وبذلك.الرقمهذافيلهالاقيمةأوموجودةغيرالواحدةهذهأنعلىللدلالةالرقم

خاصمكانعلىالحفاظفكرةلهوأضافوا،الواحداتترتيبعلىالبابليونحافظ

ظهرتوهكذا.المكتوبالرقمفيالأكبرالواحدةبعدالأسساسيةالواحداتلكافة

الفارغة.للخانةأوللصفرتصؤروأولالموضعيالعذوظهرالخانات

-العشريبالنظاميأخذواولم،الستينيالعذنظامالبابليوناختارلقد

ونحن.شكدونكثيرةإرباكاتبذلكتجنبواوقد،الأكاديأوالسومريالستيني

عندسائدأكانالذيمثلأكالعشري،غيرهدونالنظامهذاإلىتوصلواكيفلانعلم

ذلكلكن،الكثيرةوقواسمه06العددمزايامنالرغموعلى.آنذاكالمنطقةشعوب

جهةومن.أساسيةكواحدةلهالبابليينلاختيارالمباشرالسبببالتأكيدلايشكل

تقعالتيالأرقامتدوينفيالصعوباتبعضهذااختيارهملهمشكلفقد،أخرى

نأنرجحولهذا.لاحقأسنرىكما،0036و06بينأو،والستينالواحدبين

كانولأنه،معهالتعاملاعتادوالأنهمالبدايةفيالستينيالنظاماعتمدواالبابليين

ميثولوجيتهمأنإلىإضافةهذا،الفلكيةومعارفهمتقويمهمكبيرحذإلىيوافق

فإذا.ومضاعفاتهالرقمهذاعلىجوانبهامنالعديدفيترتكزكانتودياناتهم
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علىالأرجحعلىتمقدكانالمعرفي-الرياضيالتطورهذاأنالاعتباربعينأخذنا

فسيكون،الفترةتلكفيالمعارفأصحابكانواالذينالعلماء-الكهنةأيدي

عليهم.تأثيرمنلهكانلماالنظامهذاانتقاءفيدورهمعندهاواضحأ

فيأرقامهمالبابليونبهايذونكانالتيالطريقةالىالآننرىأنلنحاول

أليفأالموضعيالعذنظامباتلقد.واجهتهمالتيالصعوباتوالى،الجديدالنظام

مثلأ،326العددنكتبفعندما.عليهيرتكزالذيالأساستنسيناقدلدرجةلدينا

ثلاثومع15واحدتيمع6العددجمعنابخهوالعددهذاأنبالنافيلايخطر

التالي:الشكلوفق،155واحدات

(155*3)+(كهـ15)2+(81)326-6

البديهياتمنأبسطوباتت،أظفارنانعومةمنذالمبادىءهذهتعلمنالقد

هذهيكتشفونكانواالبابليينلكن،روعتهابكللاتدهشناباتتحتىلنابالنسجة

الواحداتعددتمثل326الرقمفي3و2و6الأعدادفإن،كذا.لتوهمالإمكانية

هذهلكن...1،15،1551555:العشريالنظامخاناتمنخانةكلفي

وواحداته،البابليالستينيالنظامفيأيضأنفسهبالترتيبكتبتلو،نفسهاالأرقام

مايلي:وفقمختلفةنتيجةستعطي...206.306..106هيالأساسية

206(*)3+كهـ06()2+كهـا()6=.62.3

(كهـ0036)3+06(*)2+(اول)6=

26901=801!و+6+012=

.العشريبالنظاما2690يساويالستينيبالنظام326الرقمأنأي

نظن؟قدالموضعيالعدنظامفيأرقامهميدونونالبابليونكانكيف،ولكن

!؟الستينمنلأدنىاللأرقامرمزآ95أوجدواأنهملأولىاللوهلة

لكتابةفقطاثنينرمزينعلىالبابليونحافظبل.أبدأيحصللمذلكلكن

العشرةرمزالرافدةأولإسفينوا(!)الواحدرمزالمسماروهما،أرقامهمكافة
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الستين.حتىالأرقامهذهكتابةفيالقديمالأسلوبعلىحافظواأنهمأي(،)ول

كتابةفيوالجذورالقدمفيالموغلةالطريقةاستخدامعنالتخليصعوبةتكونوقد

جهةومن.الستينيالنظامعلىأبقتالتي""الآليةالأسبابأحدهيالأولىالأرقام

الرموزمنكبيرعددلاختراعمساعدةخلفيةأيةالبابليينلدىتكنلم،أخرى

منأكثربطبعتسمحتكنلمالمسماريةالكتابةطريقةأنإلىإضافة،الجديدة

كانتنفسهاالأعدادأسماءإنبل.والرافدةالمسمارهمابالقلمبسيطتينإشارتين

المعتمدةأي،الأرقامتدوينفيالقديمةالطريقةتمامأتناسبقليلةأسماءمنمركبة

وتسمياتألفاظأتوافقجديدةرموزإيجادصعوبةهناومن.النكرارمبدأعلى

عشريموضعيعدنظامعلىحتىبالتاليالضعوبةهذهوتنطبق.للأرقامجديدة

بفكرةجوهرهافيترتبطالمسألةهذهأنوالحق.إيجادهبدايةالبابليونحاوللوفيما

أصلأ،الكتابةفيجديدمبدأاعتمادإلىالتوصلأي،نفسهاالأبجديةاختراع

.الألفاظكافةمنهاتتشكلالتيالحروفالرموز-منمحدودعددعلىيعتمد

العشريالنظامإلىإضافةوالجمعالتكرارمبدأعلىالبابليونظلفقد،كذا

فكانتالستينمنالأكبرالأعدادأما.الستينمنالأصغربالأعداديتعلقفيما

يكررونكانوا،مئلأ65الرقمفلكتابة.الموضعيالعدولنظامالستينيللنظامتخضع

الستينأما،القديمالسومريال!ثمكلوفقللخمسةبالنسبةمراتخص!الواحد

الخمسة:جانبإلىالواحدإشارةبوضعيكتفونفكانوا

!

خانةفيتقعالأولىأنيعنيوالستينالخمسةبينالفاصلهذاوكان

لوأما.ا*06يساويأنهأي،الستيناتخانةفيالواحديقعبينما،الواحدات

خانةفييقعالواحدأنيعنيفهذا!كتبوالوأي،السابقالترتيبعكسوا

.103-6()5*ه+()ا*اأي،الستيناتخانةفيتقعالخمسةوأنالواحدات

علىوجدتالتىالبابليةالأرقامعلىالأمثلةمنالكثيرنعرضأنويمكننا
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عهدإلىيرجعلوحعلىوجداوقد،0424ههو00064الرقمانومنهاطينيةرقم

الثانية:الدرجة0منلمعادلاتمحلولةمسائليضموهو،الأولىالبابليةالسلالة

!*ص!!!ه

64"ه=)281706(+)46*06(+)04*ا(أي

!!4!!

000624-(306*1)+(206*75)+(06!64)+(0481)يأ

إلىالرقمتحليلتتطلبأنهاخاصة،صعبةلناتبدوالطريقةهذهأنولاشك

إلىالحالةهذهفييلجأونكانواالبابليينلكن.الواحداتمنالأساسيةمضاعفاته

جهةومن.كبيرةبأرقامالأمريتعلقعندماكثيرأتساعدهمبذلكخاصةجداول

الموضعيبالنظامثمالقديمالسومريبالنظاممكتوبأنفسهللرقممقارنتنافإن،أخرى

:البابليونحققهالذيالتبسيطمقدارلناتبينالبابلي

البا!الللال!لا!وصركله

:ثهـ!!!!كلمأ!!

ت80.2!)0،1،(!م11هـ)(المذ)55،35!كاه5،هـ305،5!ا

،؟!ه/فىكا/كر

!!!!،!!يمو!
=كاأ5لم3ره7(51لما)=،?،+!ه!00،،05!أ

/8كا!كاا15
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ا!
ء!
عه!

-!!أو)!.-
!15
ثهـ11
ال-12

ا--!!-و-!-أ

!02
ث!21

!03

مم!!5

اك!!!

غ!!5

52!ص

،5%!ه

!!

ا!ال!،اححح!يح

يه!ا!!!

إ!!

آةخ51

أ51.0

.آ5.ةأ

أ51-5

بمع!اآ5.0هـأفأ26- س!"2أءرهـأ؟أ14أ!ح92

95ع3،-يخ5أ156لمس!.-03-

61ح"كاآأا!10161ح31

ا--إ
52-5كاا516أ67"32

36ء--5كاآ5أا-.

.-*18141ص!33

94ع7آ:ء.ه--..

-!!1191ص!34

اأ40ي!!آ5-5هـأ2هلم-5---ي!-.5.3

.--.ح9كاآ5أ!112----35س!.36

-ء"94يم73

اأ04ع5.15"أ!أ.-

أ2.-ع---اه/ض--ا.-..5.-أ-ا.-ثي---4-ح-هـ-3

لالطامالأهـقامتظيهـفيه،اك!ليعيةلالحدوكأحدول

عاملحوطثيو!تقاتالمصدر.الابليالموضمي

.9؟ذص،إيمراعن.م.ق"18

-912-
9-م/الأرقامقصة
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بسببوبخاصة،كثيرةعقباتسنعالىإ%ط.بيىضىحيأيىاحع!اتخ!"ل!ك!

جانبإلى،الستينمنالأصغربالأرقامبتعدق!اثجااسعثاشن!شأءتىاعتهـماده

هذيندمجعنالناجمةالأساسيةألعقبةودانت.أمح!نسخيءررا!ععىاكأتإ؟3

علىيرتكز)الذيالعشريمماالنظامتطبيقيجبمنىسعرفهب!جئجطتخععواررفايصب-!

.(الخاناتمبدأعلىيرتكز)الذيالستينيمالنظخطبيقيصبكأمتى(واجمعان!!.إ-

:سوزافياكتشفرياضينوحعنالمأخوذالتاليا!ااكانعطيلى!درا،-).حهضيح

!

الستينيالموضعيالعذنفامبحسبو!،يس!الرقمهذاإن

التالية.لأرقاماعنالرقمهذابشسحصيعاخميأ!ل!و-،ما-؟*611()15+()*!16

--.---

كل!!!ا!أ!،،!تكا!
ء5/5ر!أ02رحه0125ءا3ء!

التاليةوالخانةالخانةبينواضحفراغتركالبابليونإليهلجأالذيالحلكان

فإنولهذا.أيضأومميزواضحلثكلالواحدةالخانةفيالهـقمرموزوتقريب،لها

افترضناهاالتيالأعدادمعمقارنةفيهالبسولاسهلةتبدوالسابقالرقمقراءة

للرقمتدوينأنجدنفسةالسابقاللوحوعلى.نفسهاالرلمحميةالإشاراتمنوالمركبة

.061-*06()15+()1815-!التاليالشكلعلى061

02والرقمالرقمهذابينلبصأيالرافدينبينالفراغهذاولايترك

بينفارغةخانةوجوداحتمالمسألةتجاوزلانستطيعفإننا،ذلكومع.(!)

.0106-6(كههها)5+6()5*ه+(ا*)15الرقميكونوعندها،فدتينالراتينها

،(1501المجموعة،"رقيم،اأ**)النصسوزافيوجدآخررياضينصوفي

.=3672*206(1*06(+)1(+))*ا)2يساويوهو،اا!ا:للرقمتدويآنجد

منالتيقنأيضأهنالانستطيعلكننا،!:الرقمعنبوضوحيتمجزوهو
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اعاك!!كقيتهـ3حيانآفييخسونكالواالكتبةأنوالحق.فارغةخانةوجودعدم

واعذا.الاتتالمرإلىقييؤسممايجبمماأقليترككانأو،خانتينبينواضحا

نتكأقئمم!!شككللأنجعا*الفراغمكان()فاصلةشحس!!إشارةوضعإلىعمدوا

التالية:الأشكالأحدعلىالإشارةهذه

!!

لفعسالماالأدبيةالنصوصعاصالتعلجقاتشيمستخدمةالإشارةهذهوكانت

للإشارةاللغاتاضتعدددالنصوصرفيت!تخدموكانتكما.تفسيرهاعنالكلمة

الطبجعيص!كانولهذا.أخرقاستخداماتإلىإضافة،أخرىإلىلغةمنالمرورإلى

ةذمأحوأرتأم3عدعليهاالأشدةومن،أرقاميمضمناستخدامهافيالبابليونيفكرأن

ومنها.(الاا.ل!1،مج!!كأ،7رقيم،ا*اشص)سوشافيوجدلوحعن

!!!!!
ار15معؤث!ا?

استطاعلقد.نهائيآحلأالفارغةالخانةمث!كلةتحللمهذهالفصلإشارةلكن

رغمصحيحةنتائجإلىوتوصلوامعهوتحاملوالابل،اللاشيءهذاتمثلالبابليون

ثوروويرجح،أوهـوكفيوجدرياضيلوحذلكومثال.الخطأحصولإمكانية

المسألةعليهخطتوقد،م.قالثانيالألفمنالثانيالثلثإلىيرجعإنهدانجان

منه:ا4السطرفيالتالية

وسخجدمربعأحسب

أما-6147(بمره).3+()72*اهومربعهحسابالمطلوبوالعدد

مربعليس96؟النابخالرقموهذا.936-)8606(+)9*ا(فهينجدهاالتيالنتيجة

،7اد!95يساوقيأنهنجدا47العددمربعحسبنااذا؟اللوحكاتبأخطأفهل.147

التالي.الثمكلعلىالستينيةبالطريقةيكتبالعددهذاأنونلاحظ

90216ب6()6*؟ه+06()3*+)9*ا(
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النابخهذافإنولهذا.د!70والالواحدخانتيبينفارغةالستيزخانةأنأي

يأ!،الشكلعلىالبابليالموضعيالنظاموفقيكتبأنيجب

نتساءلقد.والثالثةالأولىالخانتينبينحراغجودوإلىيثميراضحوفراغ!!كمع

بشكلالفراغلهذاتركهعدمرغمالصحيحةالنتيجةإدىالكاتبتوصلكيفإذن

وأ،البسيطةالحساباتبعضوبإجراءبالعذإديهاتوصلأنهشكلا.واضح

ومع.وغيرهاوالمكعباتللمربعاتالبابليونيفعهاكانجداولإلىبالرجوع

عمليحلإلىبحاجةالبابليونكانكملناتبيناسذاتباالمسأسةهذهفإن،ذلك

الأمثلةوهابعض.الفارغةالخانةإلىللرمزواضحفراغبتركإليهماتوصلواسرعان

:سوزافياكتشفتألواحمنمأخوذةذلكعلى

آ-

6()1*ثه+ه؟؟+ت3.1.؟2

206()اكهـ+355+=351011

+)28106(04+هت4.0.1لأ

منمثبتة(الفارغةالخانةأوالصفر)بوجودالأرقامهذهقيمأنإلىهناونشير

نشرهالذي،التالياللوحمنا5السطرفيونجد.منهاالمأخوذةالمسائلخلال

الشكل:علىمدونوهو،الفارغةالخانةذيللرقمواضحآشكلأ،نوجبوير

!!!!
33072ز

طرفيبينالمساواةتتملكي6()دهخانةفيلأخيراالمسمارأضيفوقد

يبرزالرقيمفهذا.ذلكصحةالدراسةبينتوقد،اللوحعلىالمعادلة

منالأولالعمودويمثل.القائمالمثلثفيالشهيرفيثاغورثبقانونالبابليينمعرفة
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9

15

12

13

14

15

15

17

!سى-------ء

101ء؟ةء!ا"،."-!5طةءا-قإ"!ح*5ءات-3--،-ء5د-اءا-".،"-ح-ا*أ

تهص!!5(!ا5-ا"؟6314335"315ط67--05حثبمهـة-باآا* !ااةلمريرء.-?-ا95.1ا

اآحمحته16521329صب-4-314-5-9--
أآ6"،3ا---!-04ث/-/

-!!-حص!+ذ-اظ
ابم7.-خثالم!كه15!---01

،آ.3..311غهـ263.دكه--حئف1195ل!

ئما.41!33حلض3.اؤ42391!*15

،31!.36.3633//حفث-كافإا

011؟تر201هـ1.036.24272حلض-2سثا

أغ.3خث.3ثا؟*اث-
.ا!.!21"95371525"ع-9""اا"

"ا.أ23..!51--635لا3،0!خ!ح! 11رحفمئ!---.----!--
11!مب!كصع

!ف!.ء--ء

ديويوهـك،خيكولوساحاصعةليمحموظومو،ء.ق17وهه0018عا!يمالينإلىالهـقيممذاجعير

عصهـكديعرشودكانواالاللييزالرياصييرأدريثه!.اع+)،ا"+اسحموعةخي372الىهـقمويحمل

النانم.المثكأضلاعشيصاعورتنظ!بةالأولىاللالة
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القيمةبعدهالثانيالعموديمثلحينفي،!32-صرقي!مهاسشماالاجيةمز%إمالأ!/إ

تكونوحيث،22+دص2-بالمعادلةتتحقوبحيث،دالقيمةابليهانذقيأصعحمودهبر

فقدتالأولالعمودأرقامكافةأنتبينوقدا+د!صللنسبةيةمساوااضابا!ر

.406*اأي،!لإشارةاتحويمطخارءالوقتمرعلى)ءانثلهصس

عمقإلىالبابلييننبهلكنهنهائيأ،حلأالمشكلةيحلاالف!اغهذاكاتوإن

وبالتالي،،أبعادهتحددقاعدةلأيةيخضعالفراغهذايكنلم،جهةثمن.المسألة

ومن.كثيرةأحيانفيالالتباسيثيركانممااطاصتقديرهموفقيخضيفونهالكتبةكان

إلىالإشارةيمكنكانكيفأي؟متتالينفراغينتركبالإمكانكانكيف،أخرحاجهة

.إلىرقمأيدون،مثلأ7الرقممارقيمعلىأحدهمقرأفإذا؟متتاليتينغتينفارخااكتين

.؟إلخ)7*206(أو)7*06(ليسالرقماهذابأنسيصهـفكانكيف،جانبه

المجيدةنهايتهإلىيدفعهمكانالبابليونولجهجماالاانشهالط!يقفإن،اصأ

ذإ،البابليينلدىالصفربوادرلىأوظهرتمتىتحديدلافخطيعإننا!حقصبب!كلى!

فترةوهي،عهدهممنمتأخرة3فترإلىترجعالآنحتىاهكت!فةاالوتائقإت

منلكن.الميلادقبلالأولمانالقرومنتصنث!الرابعالقرننهاي!بينألممخفةشي!!السلر

مستخدمأنجدهلأننا،طويلبوقتوربما،انفترةهذهقبلظهراصفراشثكأنالمؤكد

ومما.الفترةهذهخلالالبابليينانحلكيينواالرياضيينجلةس!الف!ب!راف!أد

(خاصبشكلمنها)الأدبيةبمعظمهاالسلوقيةالوثائقأنإثباتضيةالؤهذهيدعم

نأونرجح.لهاسابقةقرونعدةإلىترجعوتائقعنمنقولةنمتىفسوليست

،الأحوالكافةوفي.قبلهاوثائقعنمنسوخةأيضأهيالرياضيةلوالجداوالوثائق

"رمزظهوربافتراضلناتسمحالآنحتىالأرقامتطورلصيرور-ةدهـاستنافإن

العدوانتشارظهوربينالمتوسطةالفترةوهي،ا.ق1555عاملحوالصنر"

الصفر.رمزتحملالتيالوثائقوأقدمالبابليالموضعي

هـمزاستخدموافقد.البابليونإليهتوصلالذيالحلتوقعالتأكيدبايمكننا

مشكلةمنذلكوخلصهم.الصفرلتدوينإليهأشرناالذيننكسهالفاصلةإشا!ة
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3؟!ذ:ءام!!ب،ت-علصلالةنلفم!انهايوضعالم-مزهذاوبات،الفارغةالخانة

أمثلدوبخداأهـ!ثآقمآ،!هروطاالصفهذاإلىل!شارةتكررااللذانالشك!ن

أسوركاءابوجدوقد،اشؤ،الياللوفيالرقمالرمز-هذااستخدامعلىهامة

.24(والو15)السطورم.قالثانيلألفابدايةإلىويرجع()أوروك

!به!!!!

!ه!!

!!!!أ

!!!أ

!!ث!

-----ا!!أ!

!ا/ا!!"-،*كم!ه!ث!
!ير!!كع!م!ه!!

إ!!ق!!!!ل!!!!
أ!ءا!ملم،*ا!ك!!لم*خ!6\."!

ط!"!هأح!د+!حمم!.يميئتو-(.في"،لأ1

/!بمث!،هه!.كي"!!!!إ؟أ.!ا:ا،1

!!!جم!يهب!ير3
:!وغيمتي!-!كض!ك!-/61

ااحخهـ6إ،-!ا!5،م"4!!344،-!4"
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دهايةدحواء،إالأرححعدىالرباصيالجذوتمذايرجع

السارلرلصإتحلاا!!لهعرولد،م.والنالصالمرد

هوأ.للممرالالل!!اصتحدأمعلىيهدوهوأوروكفي

+5،()عرإيص!اعراطرفرامخح!-ليحالأصحمرظ
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إشكالأحلأنهيعنيمما،متتاليتينخانتينفياستخدمالصفرهذاأنونلاحظ

كذلك.متتاليةخاناتعدةفياضاليبااستخدامهيمكنكانوأنهللبابليينبالنسبةكبجرآ

ولهذا.طرفهفيليسأي،الرقمفيمتوسطموقعفياستخدمالصفرهذاأننا،حظ

نستعملهالذيالصفرلايعادل!البابليالصفرأنقريبةفترةحتىكثيرونعلماءاعتجر

.العربطورهكماثم،الهندفيبعدفيماظهركماالصفرلايعادلوحتىبل،اليوم

طرففيالصفراستخدمواالبابليينالفلكعلماءأنأثبتتنوجبويرأبحاثلكن

وهي،نوجبويردرسهاالتيلأرقاماهذهمنالأمثلةبعضإيفراويورد.أيضآرقاما!

علاقتهاخلالمنالأرقامهذهقيمأثبتتوقد.السلوقيللعصرترجعفلكيةألواحمن

قيموفقرموزهانشربمجردوليس،نفسهاالفينيةالرقمفيالأخرىلأرقامبا

التالي:الشكلعلىكتباوقداه!و06الرقمانالأرقامهذهومن.افتراضية

!

06=06(*)1+(ا*)5=ا

!

كهـا(+)3*06(=018=)35

وفقوليسالموضعيالعذنظاموفقكتبتنفسهاالستينأنهناونلاحظ

فلكيلوحوعلى.الموضعيالعدنظاماكتمالإلىيشيرمما،لفظهاأوفقطرمزها

يبدوللصفرآخرشكلأنجد،بابلفيكسابقيههاكتشفوقدنفسهاللفترةيرجعآخر

ذلكفيالصفررمزفكرةانتشاريرجحمما،وشعبيسريعلتدوينينتميوكأنه

التالي:الرقمفيمدونأالشكلهذاوجدوقد.الوقت

لمه!ير!!!
11

فيكماالأرقاموسطمدونآأخرىرقمعلىأيضأالرمزهذاووجدكما

بم:التاليالرقم
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إثارةيقللاالبابليللصفرآخراستخدامأأخرىرقمعلىالبحاثةوجدوقد

عندالصفررمزالعظماءالبابليينالفلكعلماءوضعفقد.السابقالاستخدامعن

نظامنافيالواحدعنتقلالتيالأرقامكتابةيشبهبماأي،الرقممنالآخرالطرف

الكسوركتابةاستطاعواوهكذا.الرقميسارعلىالفاصلةثمبوضعالصفر

ذلك:علىالأمثلةبعضوهذه.جدأسهلبشكلالستينينظامهموفق""العشرية

أ"

!!=ع!

لأ!ب!ه

!ص!!=،غ

ءة!لأيصت!ع!!

!!!!!5
ثد--لمكا40

ءكاكهـ

إبداعأمامتضعنا،الفريدالانجازهذاتمثلالتي،الأمئلةهذهأنولاشك

الصفراخترعمنأولكانوابأنهمنقروتجعلنا،لوجهوجهأالبابليينوعبقرية

التاريخ!في
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ا!ابحالفصل

المصريةالأسطورة

ء"!

لم!
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مصرا!ضارة-ا

تخصيصمنالقديمالأدنىالشرقفيلأرقامالتاريخدراستنافيلنالابذ

منأساسيجزءهيمصرلأنفقطليس،المصريةالفرعونيةللحضارةكاملفصل

وبخاصةالمستوياتكافةعلىهامأدورأفيهالعبتولأنهاللمنطقةالجغرافيةالخارطة

الثقافيتاريخهاولأنبل،طويلةعصورعبرالثقافيالتلا!حمستوىعلى

تطورهفيمستقلشبهيجعلهالذيالأمر،بذاتهأصيلأموازيآخطاشكلوالإبداعي

بالتاليالمصريةالأرقامتاريخدراسةلناوتقدم.تاريخيةفتراتعدةعبرالخاص

والعدكالكتابةمجردةإبداعاتبزوغإمكانياتلرصدرحبمجالنموذج

النمطفيواضحتمايزوجودمع،كبيرحدإلىزمانيأومتوازمستقلبشكلوغيرهما

أماملوجهوجهآيضعناذلكأنولاشك.حدةعلىحضارةلكلالإبداعي

الصيرورةعنالإبداعينفصلحدأيإلى:المعرفيبالتطورتتعلقكبرىتساؤلات

التطور؟فيالطبيعية

مثلعنالإجابةالكتابهذاهدفولي!،دقيقةالمباشرةالإجابةلاتكونقد

التنوعفلعل،ذلكومع.بذاتهالتساؤلطرحإلىمايهدفبقدرالتساؤلهذا

لصيرورةوجهانهماوالتطوريالتاريخيالسياقفيالطبيعيوالتنوعالابداعي

طبيعية!ووعيوتفتحإدراكصيرورةهيواحدة

الشرقبهامنطقةمرتالتينفسهاالتاريخيةماقبلبالمراحلمصرمرتلقد

وقد.الهامةالتاريخيةالمنعطفاتبعضعندالبسيطةالانزياحاتبعضمعالأدنى

ثقافاتتشكلعلىبهاالمحيطةالصحارىبسببطويلةلعصورمصرانعزالساعد

ضوءأمصرفينسبيأالحديثةالتاريخيةماقبلالدراساتوتلقي.فيهاومميزةأصيلة

حصىعلىالعلماءعثرطيبةصحراءففي.فيهاالقديمةالبشرياتوجودعلىهامأ

ثم.لأولدفائيةاالثقافةأدواتمنقريبةوهي،معا000005نحوإلىترجعمشغولة

نحومنذاللوفالوازيةالتقنيةبلغحتىشغلهاوتطورالأشوليةالبيفاسأنواعظهرت
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لتصحراأبد،سنة00004نحومنذيأ،علىلأايتيليولباالخلاو.سنة000002

هذانهايةوشهدت.العظيمالنهرحوضإلىالتاريخيةماقبلالجماعاتهذهيقود

وتثبت.الشكلالهندسيةص!أ*؟،1)35ك!س!بالميكروليثياتتميز""صناعيأازدهارأالعصر

استمرتبشريةاعماراتوجود(..كبانيةوادي،أشنة،أمبو)كومالمواقعبعض

والقمحالشعيرقطفعلىتعتمدوكانت،م.ق00012و00017عاميبينفيها

إيذاناذلكوكان.والالتقا!والقطافالصيدجانبإلىمتكررموسميبشكل

وقتأواستغرقوالرافدينالامبلادفيعنهقليلأتأخرالذيالنولتةعصرببداية

تظهرولم.الفخارياتمعهوظهرتوالحياةالتغذيةأنماطخلالهتطورتأطول

الأمريتيةبالثقافتينممثلةالخاصالألفنهايةمعإلاالمميزةالنيوليتيةالثقافات

بنىحيثمنظمةقرىفيالنيلواديفيمعهماالانساناستقروقد.والبدارية

نقادةثقافتيمعالأهمالتطوروكان.الماشيةودجنوالشعيرالقمحوزرعالأكواخ

الذهبشغلوفي،الفخاروتزيينصناعةفيرفيعبمستوىتميزتااللتينوجرزة

ذلكومقد.استقرارأأكثرقرولةحياةوتنظيممتانةأكثرأكواخبناءوفي،والفضة

أولىنوىكانتالرابعالألفمنالثانيالنصفخلالكبيرةقرىلظهورشكدون

لوائيتحتصراعاتهابنتيجةتتوحدمابدأتوسرعانمصرفيظهرتالتيالممالك

.الجنوبوفيالشمالفيرئيسيتينقوتينأومملكتين

التوحيدمنأعمقمستوىعلىيتمكانالقديمةالممالكتوحيدأنوالحق

التقنيةالثقافاتمعرفاهيةالأكثرالمعيشةطرقفانتئار.والعسكريالسياسي

ومصرالعليامصرمنكلفيمركزيةدينيةأفكاروظهور،الجديدةوالفكرية

مصهرفيوالسياسيةوالاجتماعيةالثقافيةالبوتقاتصهرإلىيقودكان،السفلى

المعزولةالقديمةمصرتتوحدأن،الطبيعيمنأو،المحتممنكانوهكذا.واحد

تمالتوحيدهذاأنويحكى.واحدةسياسيةسلطةتحتالخارجيالعالمعنتقريبأ

مينا.يدعىوكان،مملكتهإلىوضمهاالدلتااجتاحالذيالعليامصرملكيدعلى

انتشارهماهامينبحدثينتلازموقد.م.ق0032عامنحوإلىالتوحيدهذاويرجع

هومختلفمنظورمنهذهالتوحيدقصةتتبدىأنويمكن.ممفيسوتأسيسالكتابة
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اننسرهيحاميةألوهةالجنوبلعاصمةكانتفقد.جوهرهفيودينيرمزيمنظور

اكحبازافكانتالشمالعاصمةألوهةأما.الأبيضالتاجالمدينةرمزوكان،()نخبت

لمجم!ف،توحيدأالمملكتينتوحيدوكان.الأحمرالتاجرمزهاوكان،()أواجت

واحد.رمزفيدمجااللذانوالثعبانالنسرالإلهانيسودهواحدمجمعفيأربابهما

يأيالما!وكان،والثقافيالدينيالتوحيدلهذاتجسيدأممفيسبناءكان،وهكذا

دولةفيمصرتوحيدأنولاشك.الجنوبولآلهةالشماللآلهةفروضهليقدمإليها

وإفمت!بشكلىنعرفكماانعكسلازدهارفاتحةكانالتاريخذلكمنذواحدةعظيمة

اليومية.الحياةجوانبوكافةوالعلومالفنونعلى

تفح!علىاستحوذتالتي!الأساسيةالقوةهووالتأمليالدينيالدافعكان

!،؟،انصبتفقدولهذا.الأولىالأسراتعهدخلالمصرفيالامكانيات

نش،الانجماقالأكحموالبطيءالطويلالتطورفإن،ذلكومع.البوتقةهذهفيلانجازاتا

علىالقدرةحفضوءجركاوالزراعةوالفلكوالعمارةوالحسابوالرسمكالكتابة

السياسيمالبناءأساسكانكمااليوميةالاجتماعيةالحياةتفرعاتفيالتغلغل

للدولة.والدينيلاقتصاديوا

القبد-يعذومحو!الكلاسيكيالمصريالفنولدم.قالثالثلألفابدايةومع

تقليدأباعتجاردوذلك،المصريةالحضارةفيالأساسيةوالروحيةوالثقافيةالاجتماعية

سبق!،منعلىتفوقهيؤكدمصريمبدعكلكانولهذا.إلهيأصلمنمقدسأ

الإله-،رعزمنفيموجودآكانالذيالكمالببلوغيأملنفسهالوقتفيكانلكنه

نأدونإنما،المقدسللفنمحددةقواعدالبدايةمنذوجدتفقدكذا!الشمس

هـصتحتلالذي،المصريالفنويرتكز.الفرديالإبداعروحأبدأذلكيعارض

تيسرالتيئهيصارمةقوانينعلى،أساسيأدورأالمقدسةوالأرقامالمقدسةالهندسة

بابا-اعاتالإلهيةالحياةتجسيدعلىبجوهرهالفرعونيالفنويعمل.الفنيالإبداع

أيضصأوهي،الحليبيعطي،يقظثديحيوانهيمثلأالكونيةفالبقرة.ماديةفنية

الفقمز،الأساسيالهدفالمثالهذافيونلمح.الملكتغذيةعلىتسهرالتيالسماء
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العالم.فيالتوازنلحفظوضروريأساسيعملالفنيالإبداعأنحيث،المصري

كاهنيوجدوكان.فيهالحياةبعثتمامأيكافىءكانتمثالنحتفإنآخروبمعنى

سحريةتعازيمبمساعدةوذلك،النحاتاشتغلهاالتيالمادةبإحياءيكلفمختص

الفنيةالقطعمعظمتغطيالتيالهيروغليفياتفإن،ولهذا.هيروغليفيةوكتابات

وكلامها،الآلهةجمل،مقدسةجملهيبل،تزييناتمجردأبدآليستالمصرية

بالنسبةتعدكانتالهيروغليفياتإنبل.للعملالأعمقالمعنىتعطيالتيوهي

نأنجدمثلآالأهراماتداخلالمنقوشةالنصوصففي!تمامآحيةكائناتللمصريبن

أنواعكافةأنوالحقيقة!""رقادهفيالملكلاتزعجلكينصفينإلىقطعتالثعابين

منعليهاشتملتمابكل(..والمسلاتالتماثيلوعلىوالمعابدالقبور)فيالتزيينات

جماليةإلىسعيأحتىأوفنيةنزواتمجردتكنلمومشاهدورسماتنصوص

!خالدةباتتحياةلتمجيدوسبيلآطقسيأعملأكانتبل،متميزة

فيهالمستخدمةالموادوحتى.أشكالهبكافةالمصريالفنجوهرهوالرمزكان

أما،الآلهةجسدالمثالسبيلعلىيمثلكانفالذهب.خاصةرمزيةقيمذاتكانت

الجيزةأهراماتوبخاصة،الهرمويشكل!السماويالفرحيحرض!فكانالتركواز

.السماءنحو،الأعلىنحوللارتقاءمثالهوبماالرمزيةهذهذروة،الهولأبيمع

منقلةسوىولايدخله،الأرضعلى""اللهجسديمثلفكانالمصريالمعبدأما

نإالمصريةالنصوصأحدويخبرنا.عليهويحافظونسرهيعرفونالذينالكهنة

معمصريناغمالذيلأساسياالعنصرفهوولهذا،أجزاءهبكافةللكونمماثلالمعبد

وجردويمثل،النباتيةالحواملهيوأعمدته،لأرضاتمثلفأرضه.الكونيالنظام

السماءإلىسقفهويرمز،البدئيالمحيطيالمستنقعأسسهعلىاللوتسزهرة

الأخيرةالعبارةهذهوتشير.النوريشرقحيثالأفقفهوأقداسهقدسأما،ونجومها

حيث،الكرنكمثلالمصريةالمعابدبعضفيالفلكيةالقياساتبعضوجودإلى

إلاالضوءلايطالهافيهنقطةإلىالربيعيالاعتداليومفيالثمسشعاعيدخل

.اليومهذافي
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بكليتها.المصريةالمسألةتطرحهاالتيالجوانبأحدالمصريالفنبزوغويعذ

حياةقليلةقرونخلالوتطورتأيضأمعهوظهرت،تقريبأكاملأالفنهذاظهرفقد

الأرقاموعلىكما،مثلأالهيروغليفيةالكتابةعلىذلكوينطبق.تفاصيلهابكافةغنية

ظهورإلىأدتالتينتلكمماثلةمصريةمراحلرصدنستطيعفهل.بحثناموضوع

منالرغمعلى،ذلكافترأضمبدئيبشكليمكننا؟وعيلامسومرفيوالأرقامالكتابة

استخدمواالمصريينأنإلىيرجعذلكولعل.كبيربشكلتنقصناالآثاريةالأدلةأن

موادبواسطةالكتابيةأشكالهمأولىرسموالأنهمأو،الزمنمعفنيتهئصةأدوات

عبرالهيروغل!فيةلظهورنسبيأالقصيرةالزمنجةالمرحلةفإنذلكومع.بسرعةتتحلل

فيمكنناللأرقامبالنسبةأما.مفتوحةالمسألةتبقيالسريعةالتحولاتمنكاملةسلسلة

علىاعتمدواوربما.غيرهمبهامرالتيعينهابالمراحلمرؤاالمصريينبأنالقبول

العظمية،أوالخشبيةالألواحعلىالف!ضاتحزعلىأو،البدايةفيللعدالحصى

جهةومن.للأرقامتدوينهمفيماثلأظلتالفرض!هذهأثرفإن،سنرىوكما

فيأهميةمنلهلماالتصويريالشكلأهميةالاعتباربعيننأخذأنلنالابد،أخرى

الكتابةتطورأنذلكعلىزد.الهيروغليفيةالأرقامظهورفيالمصريةالكتابةتاريخ

دونلعبالذيالأمر،صوتيةتصوبريةكتابةجعلهاإلىبدايتهامنذأدىالهيروغليفية

الهيروغليفية.الأرقامأشكالظهورفيكبيرأدورأشك

نقلعلىتعتمدالتيالتصويريةالكتابةإلىالهيروغليفيةالكتابةأصولترجع

نقلعنعاجزةتظلالكتابةهذهلكن.يمثلهالذيالشيءعنمعترةكصورةالشكل

كالتمنيوالتصرفاتالأفعالحتىأومثلآكالخوفالمجردةالأفكارمنالكثير

إلى،بصورتهالشيءإلىالرمزمنبدلأ،المصريونعمد،ولهذا.إلخوالانتظار

مقاطعهإلىاللفظبتقسيمذلكإلىوتوصلوا.تصويريألفظهتدوينمحاولة

وهكذا.المقطعذلكمايعنيهبحسبمقطعكلصورةيرسمونبحيثالأساسية

المقاطعجانبإلىعادةيصوروكانالبسيطةبأشكالهاالهيروغليفياتظهرت

معبالطجعلابدوكان.عليهاالأوضحللدلالةصورتهاللكلمةاللفظيةالتصويرية

وقراءتها.اللغةقواعدلضبطوتوضيحتعريفأدواتإدخالمنالنظامهذاتطور

01-م/الأرقامتصة-45-1
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هذهنطاقعنعمومأيخرجلمالهيروغليفيةالأرقامتدوينإنالقولويمكننا

لها.اللفظيةالجذورإلىبالتاليترجعلأرقاماتدوينأصولأنويبدو.القاعدة

عندليسالعدتطورفيأساسيأدورالعباللفظيالتطوربأنأبدألانشكونحن

أيضأ.القديمةالشعوبمعظموعند،رأيناكماالسومريينعندبلفقطالمصريين

إلىفقطلاترجعالمبكرةالمصريةالوثائققلةأنإلىالإشارةمنأخيرألنالابد

بل،والخشبكالبردىهث!ةموادعلىالأولىالكتابيةللأشكالالمصريينتدوين

فئأأنتجتمصركونبسبب7اس!؟حا3س!+ح3سيرميشيليقولكمامصرحظولصوء

التنقيباتمعظمتوجهتفقد،ذلكإلىإضافة.الغربيينالتحفتجميعمحبيجذب

منفباتالنيلعلىالسكنيةالمواقعأما،الصحراءفيوالمعابدالمدافننحومصرفي

مافإن،ذلكومع!العناءمايستحقفيهاثمةلايزالكانإنتنقيبهااليومجدأالصعب

وعلىالمبكرالوجودعلىيدلللكتابةاليوميالاستخدامطبيعةحولشواهدمنبقي

المصريين.عندوالحسابيةالاقتصاديةللنصوصكانتالتيالأهمية

نهائيآ.شكلآمايبدوبلغتقدالمصريةالكتابةكانتالئالثالألفنهايةوفي

قدكانذلككل.الخوالأرقام،الكلماتوتشكيل،ربطهاوطريقةفالإشارات

الحاكمة.الاجتماعيةالطبقاتمنقدموالتلامذةالمدارسفييدرسوباتاكتمل

وسنحاول.مصريةرياضيةنصوصأاليومنملكفإنناكذلك،للبابليينبالنسبةوكما

المصرية.الرياضيةالمنجزاتأهماستعراضالقادمةالصفحاتفي
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الرمزيةواكأسطورةالمصريةالانجازات2-

عهودبحسبمتتاليةعصورإلىالفرعونيةمصرتاريخعادةالمؤرخونيقسم

نسبةالثيني()أوالطينيبالعصرالعصورهذهوتبدأ.البلادحكمتالتيالأسرات

0031عامينحوبينويمتد،والثانيةلأولىاالأسرتينعصروهو،أ؟+أول3طينةإلى

وحتىالثالثةمنالأسراتعهودعلىوتمتد،القديمةالدولةوتليه.م.ق0278و

نحوبينيمتدأولانتقاليعصرذلكيليثمم.ق0228عامحتىأي،السادسة

وحتىالسابعةمنالأسراتعهودخلالوذلك،م.ق5202و0228عامي

الحاديةالأسرتينعهديخلالالوسطىالدولةعصرذلكبعدويحل.العاشرة

احتلالخلالثانانتقاليعصروبعد.(م.ق1778عام)حتىعثمرةوالثانيةعشرة

الثالثةمن)الأسراتم.ق0157و0178عامينحوبينامتدوقد،لمصرالهكسوس

0157عامينحوبينويمتدالحديثةالدولةعصرحل(،عشرةالسابعةحتىعشرة

هذاوبعد.العشرينحتىعضرةالثامنةمنالأسراتحكمتهوقد،م.ق915وه

ثمالليبيونعليهافتتالى،مختلفةوعصورلاحتلالاتمصرتعرضتالعصر

عهودخلالمحليونملوكحكمهاثم.الفرسوبعدهموالآشوريونالاثيوبيون

وذلك،(م.ق)525-332الثلاثينحتىوالعشرينالسابعةمنالأخيرةالأسرات

البطالمة.عصرفيهاويحل332عام)الاسكندر(اليونانيحتلهاأنقبل

الحضارةعننملكهاالتيالوثائقمنالعظمىالنسبةترجعالعصورهذه!!الى

عصورمنذيهتمونكانواالمصريينأنعلىمايدلناالوثائقهذهبينوثمة.المصرية

علىرلسمتللسماءخرائطعلىالعثورتموقد.ونجومهاالسماويةبالقبةسحيقة

مؤرخةولوائح،فلكيةومباحثجداولإلىإضافة،والقبورالمعابدسقوف

365منأوشهرآا2منيتألففكانالمصريينتقويمأما.الليليةالأبراجلتتاليات

وكان.السنةنهايةفيأيام5تضافوكانتيومآ03الشهرفكان.السنةفييومآ

لليل.ساعةا2وللنهارساعةا2منعندهميتألفاليوم
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معرفةفيمصادكأناأهمإن

لمما+)3"ريندبرديةالمصريةالرياضيات

ء!!،ابىهـيطانيالمتحففيحاليآالموجودة

ه-1)85المسائلمنمجموعةتضموهى
001-

وللملا"001+اضاسخابالهيراطيضيةكتبها(!سالة

-2!رولآ!يا-6ي!516عامنحوخ+أ،اول3أحمس

امآب!-9"!وسكوبرديةأيفأوهناك.م.ق

وعلى.الجلديةالرياضيةواللفافة

ويتفمن"17()اللوكأ"كأيدب!ديةمنصءلكن،الوثائقكفايةعدممنالرغم

.ودائرةومخكمشطيلماحاتحالاتنجازاتإإلىتثيرالمتوفرةالمعلومات

البابلية.جارتهاعنلاتقلالمصريةالرياضياتحققتهاجدأهامة

والملوكبالكهنةالخاصةالهيروغليفجة،بكتابتينالمتوفرةالوثائقذؤلتقدو

الأوسعكانتوسريعةمبسطةكتابةوهي،والهيراطيقية،والقبورالمعابدوبتدوينات

الخاصةالمعارفنقلفيهامأدورآوالكتبةالنساخلعبوقد.الناسبينانتشارآ

والحساباتكالمقايضةاليوميةبالحياةتتعلقالتيتلكوبخاصة،العامةإلىبالكهنة

طبقتيبينقائمةكانتالتيالكبيرةالفجوةفإن،ذلكومع.ذلكوغيرالتجارية

نأحينفي،بعضهاوصلناالتيالمعارفمنالكثيرالكه!ةلطبقةحفظتالمجتمع

أساليبتطورمنيمنعلمجدأفقيرأمعظمهاكانالتيالثانيةالطبقةعنماحجب

عمومأ.المجتمعإليهاوصلالرياضيالتفكيرمنعاليةسويةإلىتشيرحابية

إلىتحؤلالجداءعمل!اتوكانت.الجمعمبدأعلىيعتمدالمصريالعدكان

يحتاجالأمريكنولم.العصرذلكإلىبالنسبةمبتكرةبطريقةوذلك،جمععمليات

.(...2،4،8)أي2العددمنتبدأمتواليةلمضاعفاتبسيطجدولإلىسوى

إلىالأكبرالعددلملي!.بمايلييقومالناسخكان،مثلأووا4العددينفلجداء

الواحديؤخذكانفرديأالعددكانواذا،14-2+4+!()أيمتضاعفةأعدادمجموع

الأصغر9للعددموازيةمضاعفاتمنهاكلمقابليسجلكانتم،أيضأ(الاعتجاربعين

التالي.الشكلعلى
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ة-أنذ"ت+--لىت--ص-ببءا!!*!بط-ب11

حرااص-،!أرلما،نمخ!ء،8ءطأ-س!ة)+.ءا!!

!"لما-بثتر،!67ذ=؟افا.أهص!خصر=4

.،-.أ-9-!=..مىأء؟فرنة+-رلمء
د.-.ت9هـلرء.+،*-شلجهأ!

زاالما--ء-*سى--9-بيه----:%ئن!-)احص!ح!11

41!محصأ!-برار؟.طا"أءالرءتا!ص(ا

لم!اأ!ؤسسصد.شض.16اءالايهء!(!جير

للهأ.بمصه011"ا؟!أء!زد11ت-س!(رآ؟أ:ثأ4!!

ا*صهةإ-ت!*ءلاطصسيميها،؟له،طا---يا%؟ث--صنااأأ

ءاصصأ!أال!لفاغهمر"لاصسبرصأأاألابما1،بظلا8ير-+؟أ

.بر..لهص!دشه!ا-ت+9يماء9ث!ء!لذ!لل!!!11*ء!،ه

رنآد+يربريرلمهوجم!6،جمد!نميرا..ذأ!بصهنآ!ا!تامائما

--حيمجي--علث!أ؟4
حئ!جمحد6.ا!أثجة!،7*بعساسهبر

اب-ا--تل!ة9++ابم=1011/!،1ادلل1ال

--لما-أ-ء-ولء--!-

إلىأيم.ثهـقالسايعالقرنإلىوتهـجعلالهيراطيقيماتجتمامةرياضةوثيقةوهي،ريدبرديةمنجزء

اللالةعهدإلىالأرجحعلىبهـحعلهاسابقلأصلنخعنعبارةوهي.مصرفيالهيكموسعصر

الريطالي.المشحص.(م.ق6!17-)1991عرةالثانية

خاا/1ت(حا611011ا!ا.ط)

ا-صثآحملا---ج!12ا،-1حم
)ء+!6/

لأ055"11-ك!/!*.حص/!ى.6+ص*لدابء*ا

+//ة+++-ئيئ!!8ءةط//.9-*تقيطد/!"8!لأإ

ا!1؟!س*-*!كاسلىلم! -ا--لم-ا!لمس

ا/ط!8ول6في1/-ص،1"مملىبم*بر1ا36"ا!لميير!/فى\

،!أت//ا--ء"-رلماءلهط،ء8*!الم!،لمر

ا--الم.+ا---نر:لم2لم+ول+"1.ءاصفي

+فيصكز6!ر!ضب،1*؟ءلمس!لأءا.لمت/

لم-ست*ن!!تز-ش!ل/
!ا/لصأ!رجير!6"--يافر:!-!مممرلر.صثسفىثر!ص

-ءلر،ا!**.--ممر-!شهكلىم

2-لما-9؟اكي-ا---ح!معماإ-أ،في!ا

زب؟ئا6لأ،آيم.-/ي3.ا.لى

ثماد..ءلأ"-"ير9-ءعا-في-8.ا!.ا-11!ز
و--،ولصور11تر!!1ا!مطض5

رو-234فىا/نرص5!2 !ا
وأصورةكسررمحموعإدىالكورلنحويلجدولعرعارةوهيالمصريةاطقبةبايىىكتتجلدبةرياضيةمخطرطة

الريطاني.المتح!.الهـياضةالعملياتمختل!فيالحداولهذهملي!حدمولىالكتةوكان.الواحدمنهاكلبط
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91
ير18

يجمعالكاتبكانفقد،سابقهمضاعفةعنينجمكانسطركلأنوبما

.126وهوالجداءحاصلعلىفيحصل72و36و18الأرقام

الدرجتينمنالمعادلاتعرفواالمصريينأناليومالمترجمةالبردياتلناوتبين

بعضلحلالخاطىءالفرضطريقةاستعملواوقد.حلولهاوعرفواوالئانيةالأولى

أنهمالمؤكدومن.والهندسيةالحسابيةالمتوالياتوعرفواكما.الحسابيةالمسائل

حسابالمصريونعرفذلكإلىإضافة.القائمالمثكفيفيثاغورثقاعدةعرفوا

جيدتقديرإلىوتوصلوا،المنحرفوشبهوالمستطيلوالمئلثللمربعالمساحات

نصف)ر(والمساحة()ححيث(2ر89)=حالقانونخلالمنالدائرةلمساحة

وهي،.50163أي،(ول7)عندهمتساويكانت+أنيعنيمما،الدائرةقطر

لأصلوأكيدواضحتفسيرأيالباحثينلدىلايوجدأنهغير.مقبولةتقريبيةقيمة

الهرمحجومالمصريونحسبكذلك،إليهاالمصريينتوصللكيفيةولا،القيمةهذه

أكبربتحديدأو،الهرمأضلاعميلوحسبواكما.والأسطوانةوالموشوروالمكعب

برديةفيونجد.س!443سكتيدعونهكانواالذيالارتفاعإلىالأفقيةالقاعدةنسبة

التالي:الصحيحبالشكلأعطيوقدالهرمجذعحجمموسكو

22
)حرباعيةالهرمجذعقاعدةحيث%(ب4بر+)ب3=ح

يضعناأخرىومرة.والكبير(الصغيرالمربعينضلعاجىوب،ارتفاعهع،حجمه

إليها.توصلواكيفمعرفةنستطيعأندونلحساباتهمالنهائيةالنتيجةأمامالمصريون

الكتبةلايملكهاجداوليملكونكانواالمصريينالكهنةأنالثابتومن

لجداءعليهايعتمدونوكانوا.الأعدادومكعباتبمربعاتجداولومنها،والنساخ

جداءعلىيحصلوافلكي.شرحناهاالتيتلكعنمختلفةطريقةوفقالأعداد

التالية:العملياتيجرونكانوا،مثلأ37بالعددا3العدد
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على2النابخيقسمونثم،05علىفيحصلون37و؟االعددينيجمعون-ا

25.علىفيحصلون

على2النابخيقسمونثم،24علىفيحصلون37منا3يطرحون2-

.12علىفيحصلون

افيجدون2و25العددينمربعيإلىالمربعاتجدولفيينظرون3-

.144و625العددين

المطلوبة.النتيجةوهو481علىفيحصلون625منا44يطرحون-4

منفرقهمانصفمربعطرحلهمبالشبةيعنيكانبآخرعددجداءأنأي

التالي:التجريديبالشكلذلككتابةويمكن.مجموعهمانصفمربع

2(!-!)-(2ص+!!-
72-!*ب

بالمتطابقاتمعرفتهمعلىدليلأالطريقةهذهإلىالكهنةتوصلاعتبارويمكن

حى2+سب2+2ب-(2!+)ب=الشهيرةالأساسية

2ص+سب2-2ب=(2س-)ب

2ص-2ب-ص(-)ب(ص+)ب

مختلفة.وثائقفيأخرىحسابيةعملياتإليهتشيرماوهو

لمكما،الحسابيةالطرقهذهمثلعلىمطلعينيكونوالمالكتبةأنلاشك

المصريينعلىبالتأكيدضيعالذيالأمرالكهنةبحوزةكانتالتيالجداوليملكوا

الجداءلجدولالكتبةحفظكانوربما.وتطويرهاالرياضيةمعارفهمتوسيعفرصة

التيعددينجداءعمليةفيلهيلجؤونكانواالذيالوحيدالأساسهو2بالعدد

يكنلموعندما.مماثلبشكلالقسمةعمليةإجراءلإمكانباوكان.وشرحناهاسبق

سوىيعرفونيكونواولم.الكسوريستخدمونالكتبةكانصحيحأالقسمةنابخ

العملياتوكانت.4و2الكسرينباستثناء،ل!الشكلمنالتيالكسور
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منالتيالكسورتحليل%ما.الصحيحةالأعدادعلىللعملياتفابهةالكورعلى

كانتجاهزةجداولخلالمنيتمفكان،فردقيعددسحيث،س!الشكل

قيمةسحيث،الجداولهذهأحدعلىريندبرديةوتحتوقي.بالطبعالكهنةبحوزة

معتعاملأالمصريينمنتتطلبالعاديةالحساباتتثنا3الحقيقةفيو.501و؟بين

أكفثلاثةيقولواأنمثلألهمبالنبةالأسهلمنوكان.نادرألاإالكبيرةالأرقام

وبواحدةبالذراعبقيسونكانواحيث،الذراعمن7منبدلأ(!احات)أه

.الذراع7تساوقيالتيالكف

كسريةواحداتالمصريينلدىكانتفاقد،السعةبمقايشيتهعلقفيماأما

.3خ319الحقهيدعىوكان،التتهليديالسعةمقياسمجموعهايشكلخاصة

.!الصقرالإله،حورسعينأجزاءهيالكسريةالمقاديرهذهوكانت

وعينصقرعينمنمزيجأ،لاه4ااثةأوجهوتدعى،العينهذهوكانت

التالية:الكسريةبالنسبيقرنمنهاجزءكلوكان.إنسان

الشكل..-ذلك،1،-،-،-،1،- و!وو
46؟748167

-ثا!11
كهلا،1،!يأكا

القراءةاتجاه- *5-!!!ءبم أ!

!!!(ث!"ص!04
القراء-امخا-!وو

11
،12م!

ا
/،
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:يساويالنسبهذهمجموعآنونلاحظ

أ

+2

ا

+8+
=فئ+فى

لماذاهوالجددالكتجةأوالتلامذةبالفييخطرالذيالطبيعيالسؤالوكان

تعزوالمتوقعةغيرالإجابةوكانت؟4البسيطةالقيمةتلكحورسعيننقصت

ويستظلإليهيلجأالذيللمحاسبإلاثوتالإلهلايقدمهاالقيمةهذهأنإلىذلك

تركتالتيالقديمةمصر..المصريةالأسطورةحافةعندشكدوننقفإنناإبحمايته

هذهقصةالإغريقالكتابلنانقللقد!الآثارمنتركتمماأكثرالأسرارمنلنا

،ثوتهومن.المصريةالتدويناتفيأجزاثهابعضعلىوعثر،العريقةالأسطورة

عينه؟قصةوماهي،حورسهوومن

إلهة،نوتتزوجتعندمابدأتوقد!شكدونسماويأصلللقصة

ولهذا.رعالثممس-الإلهموافقةدونذلكوكان.جبالأرضإله،السماء

منيمنعهانوتعلىسحرآوألقى،بالأمرعلمعندماشديدأغضبأرعغضب

لمالسنةإنالأسطورةوتفيدنا.السنينأولأشهرامنكانتفترةأيةخلالالانجاب

ذهبت،وعندها.شهرأا2علىموزعآيومأ036منإلاالحينذلكفيتتألفتكن

برأسساحرأإلهآثوتوكان.عظيمأحبألهايكنكانالذيثوتصديقهاإلىنوت

الكلامورببلفقطالحسابربيكنولم،المنقار(طويلمائي)طائرمنجلأبو

الخاصالتقويموعلىالزمانعلىوالوصيالقمروحاميوالكتبةالكتابةوإلهأيضأ

كانولما.القمرمعبالنردباللعبفقامنوتمساعدةثوتوقرر!وبالبشربالآلهة

،ونورهنارهمنجزء72منجزءأمنهيأخذأناستطاعفقد،لهوحاميأعليهمتفوقأ

65؟فأصبحتالمعروفةالسنةإلىأضافهاكاملةأيامخمسةبهايصنعأنواستطاع

فيموجودةتكنلمأيامخمسة،رععلمدون،نوتلإلهةاكسبت،وهكذا.يومأ

-153-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أوزيرس:همآلهة-أطفالخمسةتضعأنخلالهاواستطاعت!الوقتذلكتقويم

لا.حلا،؟ه3نفتيسو13أ3يسيز!ا3؟احسيثولأ+!س!هق3يسورحرو30أ3أ3

لايزالكانالقدمفيالموغلةالحقبةتلكفيالإنسانأنالقصةلناوتروي

أوفلريسشبوعندما.وحيواناتثمارمنالأرضمواردعلىويعتمد،جدأبدائيأ

راح،وهكذا.الأرضعلىأبيهملكيرثأنلابدكانونوتجبأولادأكبر

تعتمدجماعاتفيوالعيشالتحضرأسسالبشرويعلمالأرضأنحاءفييتجول

وصناعةالذهبوشغلالتعدينأسراربعضيعلمهمأخذأنهبل.الزراعهعلى

والسحرالكتابةبفنونلهمي!ترأناستطاعثوتوبمساعدة.البناءوهندسةالأدوات

والآلهة.الناساحترامإياهماعلمهمأهموكان.والطبوالعلوم

فيالغيرةنارأشعلالزواجهذاأنغير.إيزيسأختهمنأوزيريسوتزوج

أخيهعكسعلى،للشرتجسداسيثوكان.لهإيزيسيريدكانالذيسيثقلب

فيزوجتهمعاستقرقدأوزيريسوكان.لهليكيدالعدةيعدأخذ،ولهذا.أوزيريس

منكانفما.والازدهارالرقيئمنعليامراتبإلىورفعهشعبهاوخدحيثمصر

فيكانلكنه.المتفانيالمحببصورةعليهودخل،مصرإلىتبعهأنإلاسيث

إحدىفيوادعى.مصرلغزوالجنوبفيالاثيوبيينمعالعدةيعذنفسهالوقت

مقاساتأخذالحجةوبهذه.بنفسهيخيطهاذهبيةعباءةأخيهإهداءيريدأنهالمرات

فيوعرضه،الكريمةوبالحجارةبالذهبمصفحأرائعأصندوقأوصنعأوزيريس

تملكتالتيالنثموةغمرةوفي.أوزيريسإليهادعاالتيالمتعسهراتإحدى

ولما.تمامآمقاسهعلىيكونلمنالنفيسالصندوقسيقدمأنهسيثأعلن،الحضور

دخوله!يستطعلمأحدأفإن،بالضبطأوزيريسمقاسعلىصنعقدالصندوقكان

عليه،الصندوقلإغلاقسيثسارعحتىدخلهأنوما،أوزيريسدورجاءوهكذا

النيل.فيورماهأعوانهمعحملهثم،عليهالرعاصوصبومسمره
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جرىبماعرفتثم.بزوجهاأحاقخطرآبأنإيزيسشعرتاللحظةتلكؤي

مصرأراضيالاثيوبيةالجيوشمعدكأنبعدبقصرهاسيثأحاطعندما

التعاويذإلىإيزيسلجأتوعندها.بهاالاقترانيطلبإليهاوبعث،وأسوارها

النوافذ.إحدىمنفرطيرإلىوتحولت،أمهامنتعلمتهاقدكانتالتيوالمعارف

النيلأنعرفتحتىأثرهتتبعوظلت.زوجهاعنبحئأالنيلواديتجوبوراحت

علىحثهماثوتلكن.جبيلإلىصندوقهقادتالأمواجوأن،البحرفيرماه

المدينة،إلىووصلت،السوريالساحلإلىإيزيسفرحلت،الصندوقاستعادة

وعندما.بعلمهاالمدينةأهلساعدتأنبعدالصندوقتسترجعأنواستطاعت

واستغل،بالمخبهأعرفسيثلكن.نديةفيخبأته،مصرإلىحبيبهابجسدعادت

فيرماهاقسمأعشرأربعةإلىأوزيريسجسديقطعلكيإيزيسغيابفرصة

المضني.بحثهاأخرىمرةتعاودأنإيزيسعلىوكان.النيل

التناس!.العضوباستثناءزوجهاجسمأعضاءجمعإيزيسوأعادت

بدموعتبتهلانأخذتاثم،الأعضاءهذهضمنفتيسأختهابمساعدةواستطاعت

الذيرعالإلهإلىتضرعاتهماووصلت.الأرضإلىأوزيريسيرجعلكيسخية

خالدأجسمأأوزيريسجسممنليجعلاوأنوبيسثوتوأرسلعليهماأشفق

النف!ص.وخلودالموتىإلهوأصبحأوزيريسبغثوهكذا.التحنيطبواسطة

قوفالنهرفيبقيالذيالتناسليعضوهأعطىوقدالنباتإلهأصبحأنهكما

للنيل.المخصبة

لكثرةمعينةفترةخلاللأوزيريسالروحأعادثوتأنالأسطورةوتروي

حتىسيثعيونعنوأخفته،حورسلإلهاهوطفلأمنهفأنجبت،إيزيستوسل

الرقت،حانولما.لوالدهالانتقامروحفيهتغذيوهيالمدةهذهخلالوربته.كبر

حورسبانتصارانتهتحاميةمعركةبينهماوجرت،عمهعلىالحربحورسأعلن

فيونثرها،أجزاءستةإلىحورسعينقسمقدسيثوكان.عينهفقدأنبعد
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،الصراعهذابإنهاءالكفيلهوالآلهةمجمعتدخلوكان.مصرمنمختلفةأجزاء

مجمعكقفوقد.للفراعنةحاميآإلهأأصبحثم،مصرعلىملكأحورسفنصب

ضئمأنوبعد.وجهأكملعلىبذلكفقام،حورسعينأجزاءبجمعثوتالآلهة

منذحورسعينوأصبحت.وكاملةمقدسةعينأجعلها،فيهاوتفلالعينأجزاء

وصحته،الجسمأجزاءولتكامل،والمعرفةوللنورالسحريةللسيالةرمزأالحينذلك

شكليستخدمونثوتمنبتوجيهالكتبةأخذوهكذا!والخصوبةالشاملةوللرؤيا

.بالزروعالخاصةالسعةمقاييصفيوبخاصة،الحقةأجزاءإلىللإشارة""الأوجه

لكن.الكتابهذامجالذلكوليس،الأسطورةهذهرموزتفسيرأحاوللن

ليخبرناويتدرج،سحيقةعصورمنذيبدأ،مصرلتاريخسردأنهاسيرىفيهاالمتمعن

علىالنزاعاتثأتوكيفممالكهاتوحدتوكيفمصرفيالحضارةظهرتكيف

غيربرموزمحملةبالمقابللكنها.الواقعيةبالأحداثمليئةقصةإنها.عرشها

العلومظهرتوكيف،وعميقةواسعةبرؤيةالمعرفةقصةعليناتقصوهي،عادية

ذلك،منأبعدهـالى!ذلكفيالبشر-للآلهةكاندوروأي،والتقنياتوالمعارف

بينتمالذيالأولالزواجعبروتفتحهالإنساننماءفييبرزالأسطورةهذهعمقفإن

.!والسماءالأرض
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المصريةالأرقام3-

ظهر،م.دتىالرابعالألفنهايةمعأي،مصرفيالتاريخيالعصربدايةمنذ

مبدأوعلىالعشريةالقاعدةعلىيرتكزالنظامهذاوكان.الهيروغليفيالعذنظام

نفسه.الهيروغليفيةالكتابةمبدأيتبعالنظامهذارموزواحداتاختياروكان.الجمع

كانتوبالتالي،""لوتسويعني،خايالفظكانالقديمةالمصريةفيمثلأألففالرقم

الهيروغليفي،النظامجانبوإلى.1555الرقيمرمزهياللوتسزهرةصورة

التيالكتابةهذهوكانت،سريعةشعبيةكتابةأيضاالبدايةمنذالمصريوناستخدم

.للأرقامالخاصتدوينها.تملك،أ،كا!ش!أ"4س!دابالهييراطيقيةالإغريقدغاها

وبتدوينهاالقديمةالمصريةباللغةوثيقأارتباطأالمصريةالأرقامارتبطتلقد

نرجحجدأمبكرةفترةإلىيرجعالمشتركالتصورهذاأنويبدو.صارمةقواعدوفق

فيالتدوينتطورفيالماديالأساسأنالواضحفمن.م.قالراجالألفتسبقإنها

إيضاحفيأكبربحريةالرسمعمليةوتسمح.أيضأالنقضوربماالرسمكانمصر

فمنذ.الطينيةالحصياتمنالنهايةفيمحدودةنماذجعلىالاعتمادمنالمعاني

ولم،بداياتهافيلاتزالالمصريةالنقوشيةالمنظومةكانتعندماأي،التدوينبدايات

التكرارإلىاللجوءيتمكان،معينةحدودأيتجاوزتدوينهالمرادالرقميكن

نظاموريثةهيالطريقةهذهأنولاشك.المطلوبةالمراتمنعددآللشكلالتصويري

وتحفظ.عليهشواهدأيتصلنالمالذيإنمامصرفيمنهاالأقدم"بالمقارنة"العد

العباراتإحدىمثلأومنها،التكرارفيالطريقةهذهآثارقديمةهيروغليفجةنصوص

الكرنك.قصرأقصىفيالواقعالمعبدتزينالتي

!5111لم!نحهم!!مم!م!م!لحرإكم

م!ول"للالمرو،ء،مهولئهول"+ول!+5*ولت!-*

مراتتح""إلهيعنيالذي!للشكلتكرارأالعبارةهذهفيونلاحظ
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إلىبإضافتهاوالتي،تسعةوهوالأخرىالكبرىالآلهةعددعنللتعجيروذلك

المعبودةللآلهةا2العددتكمل،وشونوموثرع-أمونطيبةفيالثالوثأعضاء

القديمة.الفراعنةعاصمةفي

يشيراللغويبتدوينهاالمصريةالأرقامأسماءارتباطفإن،أخرقجهةومن

أسماءإلىتنقسمالمصريةالأرقامأسماءأنوبخاصة،العذفيقديمةأصولإلى

وأخرىترتيبية

.0111عددلةأصلمة

هـصط!!حي!ص!كض،لممنهاالعدديةوتحدد

/ب!!!إ؟/.،صبينما،الأشياءكمية

إلىلأولىاتشير

قيسصيياىتيرالنسبيلترتيبا

!ر؟9اممفرصبالنسجةلجسم

منأخرىلأجسام

صبص!!)برصصويعطينا،نفسهالنوع

علىامؤشرأذلك
لمص!!!اأا3!ةاالترتيبفكرةقدم

وعلى،جهةمن
كامنى!دملا!مامآصالعذتسمياتأصالة

ممرركتمد19(هرإ!داا!ررث.أخرىجهةمن

نأذلكمنونستنتج

وفيد!!حر!ا!ح!!فىصكلالمبكرةالتسمية

!!!!!رلملترتيبأوللكميات
!(!!!111!دورآلعبتالأشياء

صمم!+5ا/؟آلممفهومبزوغفيهامأ

المصريينعندالعدد

-915-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالجمعصيغةبكتابةذلكعلىماحدإلىنستدلأنويمكننا.تدوينهوفي

أكان،جمعهالمرادالاسمإتباعيتمكانإذ،الهيراطيقجةأوالهيروغليفيةالنصوص

(!)أو(!)أو(!)أو(1ا!()3بالرقمصوتيأأورمزيآأمتمثيليأ

أخرىتدويناتفيونلاحظ.السابقةالصفحةفيالجدولثيركما.(اا!ا)أو

ذلكوكان،للجمعالصوتياللفظإلىللإشارة)3(الرقميتبعهالفظيةإشارةإضافة

التصويريةالأسماءوحتىبل،الصوتياللفظذاتالعامةالأسماءعلىيطبق

التالي:الجدوليبينوكما،اه"،+!؟حاأ+هشامبوليونيقولكماوالرمزية

أ/ءا!!أ
لىممضلم

!

-لتممأت!بم

ل!!بتز

!ال!31!شولى

بمجإرإ

11111ففلى

لمحزة=

ز!جمه!

كص!

صير!

وبالتاليالقديمةمصرفيالتدوينلتطوراللغويةالأصولذلكلناويؤكد

أيضآ.الأرقاملتدوين

واللغويالرقميالتدوينينارتباطأيضأتؤكدالتي،التاليةالمرحلةوفي

ألفاظها.تنقلالتيالصوتيةبالرموزالأرقامألفاظعنالتعبيريتمكان،المصريين

الأرقامتدوينمنجدأالقليلعنلاإتكشفلمالهيروغليفيةالنصوصلكن

حيث،ذلكعلىشامبوليونيقدمهاالتيالنماذجأحدهوالتاليوالمثال.بأسمائها

الرابع:رمسيسقبرمنالتاليالتدوينفي!الأربعةاسميرد
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صفعلا!!لملم!أ،!هآ!!مس1111حم!111-صه --!سى7صه
5+ا+ه+كايم!-!ول!+!لاا-ث!!ه!ول1

"الأذرع:كمايليتحتهاالقبطيةألفاظهاشامبوليوندؤنالتيالعبارةوترجمة

إلىالأربعةرمزوجودنلاحظذلكومع."دسوتهمتحملالتيلإلههمالأربعة

الأرقامعلىاعتادواقدكانواالمصريينأنإلىيشيرمما(اا!ا1)اللفظجانب

.الزوالإلىطريقهافيكانتالرقمياللفظكتابةوأنالمجردة

الممثلة،الهيروغليفيةالإشاراتمجموعاتأورموز"إن:شامبوليونيقول

النظاموكان.للأعداد"التصويريةالحروفمنكأنماطتعتبرأنيجب،للواحدات

العشرقي،النظامواحداتمنأساسيةواحدةلكلخاصأرمزأيملكالهيروغليفي

وكانت.المليونإلىووصولأالعشرةمنبدءأ

يمكنتصويريةأشكالعنعبارةالرموزهذه

الكتابةجانبإلىنحتهاأونقثمهاأورسمها

6!11بخطللواحدةيرمزوكان.الهيروغليفية

!إ!111هذاوكانوضيقطويلبمستطيلأوبسيط

51عنللتعبيرالمراتمنعددأيكررالرمز

!إ!116:التاليالجدول!فيكما9إلىامنالأعداد

66666""اكانواالمصريينأنشامبوليونويلاحظ

إلى3منالأكبرالواحداتيقسمون

0666606ااالرقمقراءةتسهيلأجلمنمجموعتين

1111فيولاحظناسبقكما،ذلكويدل،بصريأ

611!61!.111التيالطريقةهذهقدمعلى،الأولالفصل

611!6666ااأاعصورإلىأيضأمصرفيترجعأنهايبدو

111111العدديةالحاسةدوروعلى،التاريخماقبل

111666660060مختلفعندالأرقامظهورفيالطبيعجة
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الأساسعلىأيضآتدلنالأنهاهامةالملاحظةهذهأنشامبوليونويرى.الشعوب

.الأرقامتدوينفيالهيراطيقيةالكتابةاتبعتهالذيالطبيعي

أرقامأ،للواحدالبسيطةلإشارةااستثنيناإذا،تستخدمالهيراطيقيةفالطريقة

نفسهاهيالأولىلأربعةاالهيراطيقيةالرموزإن.مجردةشبهرموزأأي،حقيقية

متصلأ.شكلآتعطيهابحيثبينهافيماالواحداتتصلالريئمةلكن،الهيروغليفية

بكلحقيقيةأرقامفهي،للأربعةالأخيرالئمكلإلىإضافة،9إلى5منالأرقامأما

الهيروغليفيةالمجموعاتمعشكليةصلةأيلاتظهرتكادإذالكلمةمعنى

التالي:الجدولفيكما،التصويرية

).101!.

.لا.يا.+.ول

01ول.ه،ى.لط

.ط!."01!م!01ول

7.7.6.+.

-!مر.!لألأ

-!ر.*ثر.ثص.ثر

--

لا.لالا
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وبتطورها.بأصلهاتتعلقغامضةمسألةتطرحالهيراطيقيةالأرقامإنواطق

كرموزالبدايةمنذظهرتفقد،الأرقامهذهأصللانعرف"إننا:شامبوليونيقول

الكثيرأنتثبتالحديثةالدراساتأنلاإ!"رقميةحروفمجردكانتوربما،رقمية

حصلذلكأنونرجح.الهيروغليفيةللكتابةتبسيطهيالكتابةهذهرموزمن

القصبمنبقلمالرسمعلىاعتادواقدكانواالمصريينإنإذ.الكتابةطريقةبسبب

اختصارإمكانيةالرئةهذهأعطتوقد.ملونةمادةفيويغمسونهرأسهيبرون

كانتالمصريةالهيراطيقيةالأرقامإنالقولويمكننا.الهيروغليفيةالأشكالبعض

مفهومإلىالأقربفكانت،لأولىاللواحداتمميزآشكلآتعطيالتيالأرقامأولى

.السوريالساحلعلىبعدفيماظهرتالتيالرقميةالأبجدية

لتدوينالفرعونيةالحضارةبداياتمنذالهيراطيقيةالأرقاماستخدصتلقد

الإداريةالوثائقمختلففيوظهرتكما،والجداولكالحسابات،مختلفةمسائل

دؤنتالتيوالفلكيةوالرياضيةوالدينيةوالسحريةوالأدبيةوالاقتصاديةوالقضائية

بعضشامبوليونعليهايعطيالتيالشهرأيامأرقامتدوينوباستثناء.بالهيراطيقية

إلاتعانلمالهيراطيقيةالأرقامفإن،الطفيفةالتحويراتبعضفيهاوتظهر،الأمثلة

هاريسبرديةعلىونجد.عامألفينحومدىعلىجدآبسيطشكليتغيرمن

للواحداتهيراطيقيأتدوينآ(مكتشفهاإلىنسبةقا4+،3لاه!!لما33خهول3)الكبيرة

العشرين،لأسرةاعهدإلىالوثيقةهذهوترجع.والألوفوالمئاتوالعشرات

ا-1153)291الثالثرمسيسالفرعونوفاةعندالمعابدبممتلكاتجردأوتقدم

التالي:الشكلعلىالواحداتوهذه.(م.ق
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81511
ير(لمري!5

لهنر*ال!لم

له-اي!3كه

لهكا،6+

،،،!اخ،

+ر++ء

!ىء!لك،

9-نا*!للر

ىءالى
ثااطث!ى
ى)ط.!

ثارممط!اص
151غ!طضه

!ص

111ل!نا
-"

+ثىلهكه
تىءمى1،،0

تا!ع!30

صرلمةاخاى

لخص2ىىى

ثر3ىىش

!دء!ضعه

لخو!لدظنىه

!ى،ىى5

ص!+ئالى5

!ده!ره

شا9ى5

الأرقامنفسهاهي،1،2،3،4الأولىالأرقامأنالواضحومن

""الخطوطأو""الفرضاتبينخفيفةوصلةعنينجمطفيفتغييرمعالهيروغليفية

ونجد.وأسرعأسهلالكتابةيجعلمماالبردىورقةسطحعنالقلملايرتفعبحيث

النتيجةسوىالحقيقةفيليسلكنهتمامأجديدةبطريقةكتب5الرقمأنذلكبعد

يتكررثم.9حتىالأرقاملبقجةبالنسبةالأمرهووكذلك،طويللتحولالنهائية

الواحداتهذهتكتبكانتفكيف.العشرةبعدلأخرىاللواحداتبالنسبةذلك

الهيراطيقي؟الشكلإلىتحولتوكيف،هيروغليفيا

حرفبثكلأو،حصانحدوةشكلعلىالهيروغليفيةفيالعشرةرمزكان

.العشراتلتدوينالمراتمنعددأتكرارهيتموكان.بالمقلوبإنمااللاتينيلأ

أما،العددقراءةلت!سهيلمجموعتينفيالضراتواحداتتجميعيتمكانكذلك

تكنلملكنها،الهيروغليفيةالعشرةعنمبسطأتطريرأفكانتالهيراطيقيةالعشرة

الطقوسفيوبخاصةالمقدسةالنصوصبعضفيإلاشامبوليونيقولكمات!تخدم

المختلفة.العشراتتدوينأشكالالتاليالجدولويعطينا.الجنائزية
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مروغلييئتهطإلىهتلمجئلىل!ممز

".!ر.*ولوليا

؟--+-بس!!!.ىء.ط!.ط!.ثهـ

+-+.ول-ول!،ء،.2*.*-ول

ء/-ءولول"ولول+++ول++-.!هص!ه

5ء!"!ولول؟؟ة+++ولول-...ثر،

6ءولولول!!ولول+++؟ول.!!ثا"كلا.طا.--

ح!!!ولولولول8+8++"ول!هـ2.*.!ر،

ئم!!طول!!ول!!؟7+++ولإ+++؟أ!اكاخا..

!!ول

ام3ولولول"ول!ص!ع!.!وو.

ولولول

فيبوضوحتبرزحيث،حقيقيةشبهأرقاممنيتألفالجدولهذاأنومع

هذهلكن،واحدبرمزالواحداتمنالتكراريةالمجموعةاستبدالفكرةالهيراطيقية

بل.مختلفةرموزأالعشراتإعطاءرغمموضعيعدنظامعنبعيدةلاتزالطالأرقام

إلىالتوصلعنالمصريينأبعدالذيهوكانربماالعشراترموزفيالعددهذاإن

والعشراتالآحادترتيبفكرةأنمنالرغمعلىهذا،موضعيعددينظام

منيتألفالعددكانفعندما.الواحدالرقمكتابةأثناءلديهمموجودةكانتوالمئات
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.الواحداتقبلالعشراتوضعالرقميةالكتابةنظاميفييتمكانوآحادعشرات

التراكيب:هذهبعضعنفكرةالتاليالجدولويعطينا

/!رر!ىورم!كس/!رم!ص

لممم!ئىى.صهصن!/ص!مم/لزرل!ن!/ر03ضلا/

11إول5.؟+ا18

21إ!..لا+يالأ8

ار.61!+".؟ا+ا!*ول

/5ا؟ا.86166+اهما*كلم!

إ!إ011!6ولحهـ6

11!51!0كأول،!8

!!6161!.ور+**

إ"0161116!-8-*

!6!إ!إ!ةحي

!.ولث!ط!

18+101!

"!ولإ!.لأ+++118

كاا

لم7

لالم

ي!ا

ثهج

اء

ء3
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/قي!حقص:

.صهته3/كلى

-اول

!6

كلدثر

وقيقي/

صلملىلمص!/

+++الهه

؟!يرركي!

ممنى/ل!ص/!لممن
تف

"ول!11!

!!"!إ!11!ها++7++

ر!

5،

6!لملم!اإإ+6+++++

ح!7إ!!قإ+++++++،ائم8

!+كا+++"+++،!ط!!ول!!+ول

81!ولول!ولإ/!+++++++++خ!ء

عشراتمنوالمؤلفةالشهربأيامالخاصةالأرقامبتدوينيتعلقفيماأما

الكتابتيننصوصفيخاصنظامإلىأيضأيلجأونالمصريرنالكتبةفكان،وآحاد

هذهصورالتاليالشكلويعطينا.الشعبيةالكتابةوهيوالديموطيقيةالهيراطيقية

فيه:أيضأ9إلىامنالأيامأرقامكتابةأشكالملاحظةإمكانيةمعالأرقام
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صيص-/فياص!ئيير/2/قنعهـى!تحص3 -ىالصء/!م

.لف!لملم.لم+هس!ا45الممألملما-+هس!ا51!

ار!اله1/0اةا+هح14ازلما+ه،ق!ءا.)!

21..لم/وو،!+هح!4ازلمءأقة+هس!ا2.د

ؤهلى2./3+ه،بح3)اؤلمء،ه،"ءا31!

ئأكا."/7أحا+هحا/1دالا2+2لميقه+هس!ا41!

.ئرجمه!0563،-اس!ا15أ+2*لم،-+هعا6!

الى22لمثص؟+هل!س!ا

ك!.لم2،لى23/3خ(ح)ن!ا+هالم6ءكو7+س!ا،3+ه

ز.فهلو+هح،خاحا7)يل76!")31أ!يحا8+

د+.ثى!!+هح)-ا!ا98*ثأ،!ي،!س!ا9!

.*.ءنة!+،هـ+هءءأ94..صيلم6+ه!سكا03

المائة.معنىيأخذالحلزونمنقريبشكلالهيروغليفيالنظامفيثمةكان

تكراربطريقةصمالتكرارو!ن.المثاتعددعنللتعبيرأيضأيتكررالرمزهذاوكان

لسهولةقسمينإلىالتكراريةالمجموعةبفصلأي.نفسهاوالعشراتلآحادا

بالرمزدهعلاقةلاأنفيجدو!زلربرالهيراطيقيالرمزأما.القراءة
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الجدوتلناويبين.أيضآمنهمئشقأنهيبينالدقيقالتحليللكن،للمائةالهيروغليفي

والهيراطيقية:بالهيروغليفيةالمئاتتدوينالتالي

تطليئي!لر!صاير!مين!صيز/!صرا

م!8.

ع.؟.ضلض!رنحهـ

؟؟"!ض!ى!صم!.

؟ي؟،لأ؟!صكأمض3م!.

!؟؟ث!.؟ير/016!صم!.

فشس

؟!؟؟؟؟؟؟.؟د!م؟؟؟.هـ!ضهـ!ىم!.

؟؟،قضفض!ص

؟؟لأ؟3؟.!!م؟؟.!ضكلص!زش.م!

؟؟؟؟؟؟،؟.!دجمح\ئئنركأ

ا!!؟؟؟؟!!؟؟.99؟..و!ى!ص+برلرإء
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ضمنالواحداتترتيبفيفالآحادالعشراتقبلمباشرةتأتيالمئاتوكانت

وكانت.عشراتيتضمنالرقميكنلمإذاالآحادقبلتأتيوكانت.نفسهالرقم

.المعدودةالأشياءبعدمباشرةالنصفيتكتبالأرقامهذه

أحدوفقاللوتسزهرةبئ!كللهايرمزفكانالألفواحدةأما

أو!!أو!أو!:التاليةالأشكال
مكانتهيظهرمماالفرعونيةالعصوركافةنصوصفيالرمزهذاويتكرر

،!بالشكلهيروغليفياألفلفظةوتكتب.الخاصةالرمزية

لكتابتهااختصارهوصوتيأمعهاالمتوافقاللوتسزهرةرمزأنيعنيمما

وذكرناسبقكماشائعةهذهالاختصارمسألةوكانت.رقميشكلإلىالهيروغليفية

الكثرةإلىأيضآللإشارةالرمزهذااستخدموقد.الهيروغليفيةالكتابةأساسوفي

حتىآلافعدةكتابةيمكنمراتعدةالألفرمزوبتكرار.الكبيرالعددالى؟

فيالآلافتجمع،السابقةللواحداتبالنسبةالحالوكما.لافآالتسعة

الرقمضمنالترتيبفيالمئاتيسبقالألفف!نكذلك.القراءةلتسهيلمجموعتين

.الواحداتالمتعدد

الألف،لتدوينمرونةأكثرأسلوبإلىفتوصلت،الهيراطيقيةأما

للهيروغليفيالمكافىء!أو!الهيراطيقيالشكلواعتمدت
الألفحتىخطوطإضافةمعالألفينمنبدءأأكثرالشكلتبسيطوتم.!

التاليالجدوللناويبين.التاسعالألفحتىللآلافمميزةلأأشكانجدوبعده،الرابع

والهيراطيقية:الهيروغليفيةلآلافاأشكال
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-//سصوف!-/!ر!ص
و..!!فى.طأ!!لا."هها

ثر.ء.*صي!أخض
ثوروثر.*!أأتخث

ثر.ثئر.!ضول!؟؟ألملو.ثرأ؟7.79،ى
،؟؟

ثرثر.ثضثر..يرثض؟1111أ؟أ

ءس7!رأ؟؟أأأ9111لهى،4؟
11111؟أ!أ حضثحو-ثط11أ؟أى?،

-.!وشلص؟111.!أ!!111؟فى?د!
1111----

؟!أ!أأأأ؟لاء+9
.!ر!ووث؟؟؟أ؟؟!؟؟

--؟)أ111

:شامبوليونعنمأخوذةلآلافالأرقاملأمثلةابعضيليوفيما
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طجقيةاهيركليفيةومير

اطاىىا

ف!لم5،،!أبر7ء،!!-!بينأ
....بمحبما

ئتطز/كهـ/ضتهرعصىءذلم111!!لألمأ؟

11لا7لاأ

ثر!ت5ءكاياااااأ6

لالالا1111

ماكلزركا2فىاا7+اأألإاا

لىثوىءاحر--صص

!وث42ىفىهذهفيواضحبشكلنا،حظ

ستروثو؟2لمىمبدأإن،منهاالهيراطيقيةوبخاصة،ا!ز:حصخنه

ظهورإلىيؤدلمالواحا-اتبينباتهـف

سر.صث!كر7.-الواحداتوجودوكان.موضعيعدمزكط

يغطيوالألوفوالمثاتسلعشراتاخئعهـبا"ا

ى!!روا/؟ك!ىالأرقامتدوينعملياتفيفات!آا---ت
الأولالهيراطيقيالمثالففي.احسابش

عتص!ء7كىبرسمالناسخاكتفى،1551اد!قم،كلتا*

إلىيضطرولم،والواحدالألفإضارتي

الفارغتين.والمئاتالعشراتخانتيعلىللدلالةبينهماعفيدهـات

شكلعلىوهولافآعرةالرقمرمزعلىالتعرفشامبوليوناستطاعوقد

منهفقريبالهيراطيقيشكلهأما.طرفهعندقليلأوالمعق!فالمرفوعالسبابةاصع

منكتابةأوصوتيأمشتقأيكونأنيمكنأنهشامبوليونويلاحظ.كثيرأعنهألايحكهـمب؟

ويعطينا.مت!ئسابهتان"آلافعثرةو"""إصعلفظتيكتابةلأنالمصريةلإصبعالفظة

والهيراطيقية:بالهيروغليفيةالآلافعراتأشكالالتاليالجدول
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لعلىدا

!ه،15

02،!.

.مم!،03

.مم!،04

0،03!.

.ص!،06

.ممه،07

،08.صه

5،59،مه

طيقةاالهر

يم.101

11

111

ير111

؟.11111

،111اي

2.ي((أ(يا

1.2يى11يريا

3111117.،

غليفيةولهرا

إ!

إ!

إ!إ

!إإ!

!إ!!!!إ!إ

"إإ!إ.إ!!!إ6

!!إ!إ!!.!!11!

"لالأ!!!!.66!إإ!61

!"إ"111."إلم11

ومنها:آلافالعشرةذاتالأرقامبعضعلىهامةأمثلةشامبوليونلناويقدم
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15أك+72011

أثؤ!/كركةيزثا+؟؟77777مكايم

أ!لركلد!أئما/ه!رملم"ص5"5

لارثرهـأ/صم/!ماى

أورثكا!لم"عمنالأبربالأرداميتعلقفيماأما

أ"!ى/7،فىىكمايكتجونهاالمصريونفكان،15555

أعلى!أ/ءىء6المئاتإشاراتبدمجشامبوليونيقول

ايرأثورهمصثرحرعلمىىالأمر،لافآالعشرةإشارةمعلآلافوا

كبيرةأعدادبكتابةيسمحكانالذي

أ-؟صئر!بم3ءلململمويعطينا.ا!رقاممنقليلعددبواسطة

ه!ءعملياتعلىالأمثلةبعضشامبوليون

!ص!ث!و!دو!ل!ك!5لا7لم
:مذهالدمج

لمىىىىى

رلمح!ر7ءلأءل!

لز،عىىءح!

عء+!،،ء)،7

،خا+ءل!أ،ر،ءا

ه!!نى!تيعلم

5!أعصر!ا

لىثو

لر!ر

برطظ

ي!!
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المليونوعنالهيروغليفي155"هادعنشيئألايذكرشامبوليونلكن

شرغوفشكلعلىبالهيروغليفيةتكتبألفالمائةأناليومونعرف.الهيروغليفي

إلىيديهرفعوقدراكعجنيشكلعلىوالمليون،ذيلهتدلى(الضفدع)فرخ

رجلأيمثلالمليونهيروغليفأنيعتقدونالبدايةفيالمصرياتعلماءوكان.السماء

يمثلكانالهيروغليفهذاأنبينالحديثالتحليللكن.الكبيرالرقمعظمةأرعبته

"المليونإلىأوالخلودإلىأيضآيرمزكانوأنه،السماويةالقبةيحملساحرأأوجنيأ

الواحدتينهاتينأشكاللبعضتمثيلأالتاليالجدوللناويقدم.أسنة

منكتابتهاوأشكالالأساسيةالهيروغليفيةالواحداتبقيةمع،الهيروغليفيتين

عمومأتغيركانتالأرقامهذهأنوذلك.اليمينإلىاليسارومناليسارإلىاليمين

الموافق.الهيروغليفيالنصقراءةاتجاهبحسبكتابتهااتجاه

فإن،خاصوبشكل

)!ا(الإصبع

(ا)55!هوأيوالرغرف

ا-ص--شأنيجبكانالمليونوالجني

!-1اهبدايةنحوداثمأيتجهوا

*ص6محصهصبه!ح،لمء!ا

ي!ا،أ11لمهـحم!آ؟%-اى5فكانوايحددونالسطر.

ا!؟8/!!111ءىهه.القراءةاتجاهبذلك

+.:ءبركه،ء3نغ،*،-لا9ا!د!/هى!!،بعضيليوفيما

%لإ؟1،بيم،فىارلماا!ابالمصريةالأرقامعلىالأمثلة

الهيروغليفية:
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خ!يه!----صب!!ح!!أاجبمإلأاث!+*\/ا
111إ-ب

!--*اجإييرص1ا ل!ام111

!ال!ا!صس!لختاأاث!!(ت11!أ.الممم!ا-
-أ!!!/(بهلر6يصلم!مالاإ+،!/ا

-!يما-8جم!ؤ؟/جكإأ

!!هـلمم-ا!"ا--بح!ملائألمج!-تم!تمؤلدط،أح!جر
أ11،1!

/ل!ا!-أ-اأ1لم

ج!3ول!*5،*6/61/

واأج!حرحألحإثلثإد!ينإلح!أ/بر%!-

الألفبدايةإلىويرجعالمعروفةالمصريةالكتاباتأقدممنالمشهدهذايعذ

يثبتمماألفالمائةوواحدةالمليونواحدةاليمينإلىأدناهفيونجد.م.قالثالث

كمايلي:الأرقامهذهوتفصيل.الكبيرةالأرقامهذهاستخداماقد

3مءا++5*ام5التاليالجدوللناويقدم

دا،مءددا*؟،غ7مع5!!لس/،

.-ءة-0،1ا(.90عصرإلىترجعأخرىأمثلة
.،-لم:ار.2!4،

انما+6-ا6إ؟3!ي-ش"6**"ال!اوقد،القديمةلامبراطوريةا

-ل!.:-*ي!3!!آد!لماالم/إثهأ/ء

01+33!!!ه!ال!ي!"/ا!أ"ا!!جنائزيةتدويناتمناخذت

مو"هه4221!لى.")م!هالسلالةفرعون،لسحورع

والعشرينالرابعالقرننحوأي،الأهراماتبناءزمنفيعاشالذيالخامسة

:الميلادقبل

ولم3إ*؟أاأاإء.ايمأ3لمة!أإور-!لآرآ،ةبملةح11ا.إ)أ)/ا!فىالالم!ل!

---(لا!كدلث،عاجمط

ا*ممم!رم!ومه"2مم!!ممهر5ممو"

04لله!ه02م!"2م!و

)2ر044+؟4327مور3142

3*لح!ح!ح..!ا(أ؟!؟بم+،،-!-+لالإبم؟ا!"

لا-داطمااطا!خاد/ك!ط*م!قيلما0؟،إ-

ما2!!ممه08

مهم!!وهـ

24كاو86
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ظلالمصريالعدنظامأنبوضوحتبينالهيروغليفيةالأرقامنماذجدراسةإن

باتجاهيتطورأنودون،يلأكرتغييريم!هأندونتقريبأعاملافآثلاثةطيلةمستخدمآ

نأرغمللصفرمجردبرمزالتفكيرإلىيضطروالمفهموبالتالي،موضعيعدنظام

وقفةإلىشكدونذلكويقودنا.وعقائدممتفكيرهمعمقفيماثلةكانتالعدممسألة

الأسبابوإلى،البابلي-اسسومرياالعدنظامتطورإلىأدتالتيالمعاملاتحولىتأمل

الكبيرالسؤالهذاهناللقارىءونترك.المصريينعندالتطورهذامثلمنعتالتي

العظيمة؟المصريةالحضارةانجاشاترغمالمصريالعدنظاميتطورلملماذا:مفتوحآ

تمثيلأما

للكسور،المصريين

.."ممرصح!هـسى.يرصح!!لاعتمادبايتمفكان

!عالرقميةالرموزعلى

مع،نفسهاالسابقة

1111ول!الشكلإضافة

صح!أو!الهيروغليفي
311111+الهيراطيقيالشكل

!ما!،يمثلرمزوهو،!

-!التي()!ريلفظة
1111111-ع-مذكراسمإلىتشير

ا!!!،قسمأوجزءيعني
في.أيضأيدخلوهو

101161111!آالكسريةالأرقامتدوين

!تويوضح.القبطية

!دتدوينالمقابلالجدول
+1،+//بالهيروغليفجةالكسور

!!.ونجد:طيقيةالهيروا
+11*ء/

علىالأمثلةمنالكثير

21-م/الأرقامقصة-177-
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القبورفيالمكتشفةالمعياريةالمثاقيلأوالأذرعمقاييسمعظمعلىالكسريةالأرقام

للإشارةالمستخدم(!الآخرلاتجاهبا)أو!الرمزوكان.المصرية

كإنالصوتيالرمزهذالأنالأرجحعلىوذلك،النصفيعنيالذراعقسمةإلى

التالية:الأشكالبأحدتمثلفكانت2النسبةأما.نصفلفظةبداية

النسبة4كانتكذلك.""جزآنحرفيأالرمزهذاويعني

الأخيرينالرمزينأنوالحق."الثلاثة"الأجزاءيعنيوهو،!بالشكلتمثل

البسجطتينأرباعوالثلاثةالثلثينفكرتيعنماعبرابقدرلكسرينرمزينيمثلالم

الشكلضمنالتيالكسريةالرموزسوىيعرفوالمفالمصريون.والمتكررتين

كسور.مجموعإلىمحللأيكتبونهفكانوادسالشكلمنالذيالكسرأما

كما5+5+5)وليس5"+2يكتبونكانوامثلأ5فلكتابة

المصريونكانكيفنعرفأنعلينايبقى،وهكذا.(الأولىللوهلةنعتقدقد

والتي03مالنسبةمثل،تحقيدأأكثرتكونعندماوبخاصة،الكسوريحللون

التالي:بالشكلتكتبكانت

06-5+4+3أي

منجزءكتابةيمكنكانأنهإلىالكسريةالأرقامسياقفيالإشارةمنولابد

كسرأ:يمثلكلهالرقمألمعرفة"الجزء"إشارةتحتفقطالرقم

وهي،الهيراطيقيبالنظامالخاصةالإشاراتبعضإلىأخيرأنشيرأنويبقى

سجلاتفيكثجرأمستخدمةوكانت،كسريةأرقامبضعةلتدوينمخصصة

التالية:وهي،الخاصةأوالعامةالحسابات

4!الربع
النصف!

4!أرباعالثلاثة
-ا-78
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المأخوذآالتاليةالجمععملياتمنالرموزهذهقيمةشامبوليوناستقرأوقد

:قدا+ولتورينوفيالملكيالمتحففيمحفوظةحساباتعن

فىاص.ب2+

فى4ر2.ة-51+

فىورص8.ةت1،

فئلر4بمرطحهـامماء.-4ه!

-917-

ب.؟4

ء--8

+ات.ء4

فيء،ثا4

فىر4

ر!!

ر!لمفى

!ا/لمبر4رص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اتمسالفصل

الحديثةالأرقامأصول

لم21
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القدي!االمشرقفيالموازيةالعدأنما!-ا

لانجدووثائقدلائلإلىالقديمالأدنىالشرقفيالأرقامتاريخمتابعةتحتاج

خلالالعذتطوربهامرالتيالدقيقةالمراحلعنجليةصورةلبناءمنهامايكفي

بكرألاتزالالتيالهامةالمواقعمئاتعنالكشفأنولاشك.للبابليينالتاليةالعصور

التيالأخرىالكثيرةالمواقعإلىإضافة،وحدهاسوريافيالأثريةالتلالسجلاتفي

الجوانبإلىإضافة،والكتابةالأرقامتاريخسيعطي،بعدالمنطقةفيتنقبلم

الراهنة.لمعطياتنابالنسبةأهميتهتجاهللايمكنناجديدأبعدأ،الهامةالأخرىالتاريخية

الترجمةإلىتحتاجلاتزالالأخرىوالوثائقالطينيةالرقمآلافأنإلىإضافةهذا

للمؤرخينهامآمعلوماتيأمصدرأأيضأيثمكلمما،المقارنةوالدراسةوالتحليل

المنطقةشعوبعندوتدوينهاالأرقامفكرةلتطورتتبعنافإن،ذلكومع.والباحثين

ذاتصورة،المتوفرةوالمعطياتالوثائقعلىواعتمادأ،الآنمنذيعطيناأنيمكن

.الأرقامتدوينعلىطرأتالتيوالتطوراتالتحولاتلأهمواضحةملامح

وتطورهالبدائيالرقمظهورتتبعناأنبعدتالرحأنيمكنكثجرةأسئلةإن

إنجازاتبعدفماذا،البابليونإياهاأعطاهالتيالمدهشةالإمكانياتإلىوصولأ

وهل؟وكيف،توقفأمالعدديالتجريدتصاعداستمروهل؟العظيمةالبابليين

؟جديدةعذأنظمةبرزتأم،البابليالستينيالموضعيالعذبنظامالتعاملاستمر

الخطيةالتدوينأشكالظهرتوكيف،للرقمالمسماريالتدوينوصلأينهـالى

انت!ثسرت؟وكيف،الجديدة

نموفمع.وتشعبهالموضوعاتساعإلىتشيرأنيمكنالتيالأسئلةبعضتلكم

الثقافاتومعبينهافيماوتلاقحها،المنطقةفيالأنماطالمختلفةالثقافاتواكأدهار

الأدنىالشرقومنطقة،بخاصةوالرافدينالشامبلادتحولت،أيضآالمجاورة

والإبداعاتوالإمكانياتالأفكارفيهاوتولدوتنصهرتتفاعلبوتقةإلى،عمومأ

--
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إلىأدتالتيالعواملرصدأخرىجهةمنالسهلمنليس،ولهذا.الجديدة

كالتدوين،التعاملأشكالمنعمليشكلأو،ماثقافينمطظهورأواختفاء

جدأ،المتقدمالبابليالموضعيالعدنظام""فجأةغابفقد.مثلأالستينيالرقمي

اليونانأنمنالرغموعلى.الصفرمفهوموبلورةتثجيتإمكانيةمعهوغابت

أبعادهيدركوالملكنهم،محدودأاستخدامآالنظامهذاسنرىكمااستخدموا

إمكاناتهمنأضيقتطبيقهوظل،الفلكييننطاقفيمحصورأفظل،أبدأالعملية

هذالتقبلبعدمهيأيكنلمالعاموالذهنيالنفسيالإستعدادأنويبدو.الحقيقية

بوضوحلناويتجلى.نفسهاالأرقامكتابةفيجديدةامكانيةتظهرأنقبلالتجريد

ذلك،ومع.المتطورالمعنىعنالإفصاحفيالشكليلعبهالذيالدورأهميةهنا

فيكانعذنظاموظهورالبابليالعدنظاماختفاءإلىأدتمباشرةأسبابأأنفلابد

منه.بدائيةأكثركثيرةجوانب

الطينية،الألواحعلىالتدوينتراجعكانالأسبابهـذهأهمأحدلعل

الجلودمنالرقعلىالتدوينانتشارمعالتصويريةالكتابةأسلوبإلىوالعودة

دورأذلكبعدوانتشارهاالأبجديةظهورولعب.الاستعمالسهلةبموادوالبردى

التدوينأنماطترسيخفيوبالتالي""ريشةباوالكتابةأسلوبعلىالتركيزفيهامأ

دورأرأينافيالأسبابهذهلعبتوقد.والمبسطالمتطورالتصويريالشكلذات

الثقافةخفوتفي،والعسكريةوالإق!صاديةأ!سياسيةاالتغجراتجانبإلى،أساسيأ

لعبت،وبالمقابل.الميلادقبلالأولالألفمنالثانيالنصفخلالعمومأالبابلية

المتوسطية)الساحليةالثقافاتبروزفيلأهميةاعظيمدورأذاتهاالأسبابهذه

الهندبلغهائلثقافيمذفيانعكسماسرعانالذيالأمر،الشامبلادفي(بخاصة

غربأ.كلهالمتوسطوحوض،شرقآ

نهايةمنذالشامبلادفيبالتراجعبدأتقدالطينيةالألواحعلىالكتابةكانت

حصرأوالمرتبطة،الشكلالمسماريةالكتابةأنيعنيوهذا.الميلادقبلالثانيالألف

موادتظهربدأت،وهكذا.الانقراضإلىطريقهافيكانت،الطينعلىبالتدوين
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نأيعنيالذيالأمر،للكتابةالجديدةلوازمهامعكالجلودلأتداووأسهلأخف

والحق.الجديدةالإمكانياتبسبربدأقدكانشكلهاوأن،يتغيربدأالكتابةأسلوب

كما،الجديدالقلمأوالقصبةأوالريشةإلىإضافة،حبرأوصباعمنالكتابةمادةإن

الكتابةنمطإلىالعودةفرضكلهذلك،عمليةوالأكثرالأرقالكتابةوحامل

منذتظهربدأتفقد،أخرىوبعبارة.وتجريدأتبسيطأأكثربشكلإنما،التصويرية

يمكنمميزةأشكالورسمالخطعلىتعتمدكتابةملامحالميلادقبلالثانيالألفنهاية

لطفرةنتججةذلكيكنولم.عدةمعانتأديةإلىإضافةمختلفةتصويتاتتنقلأن

الطينية.الألوحعلىالكتابةلتطورموازبطيءلتطرراستمرارأبل،آنيلإبداعأو

تكنولمالثقافاتمتعددةالقديمالأدنىالشرثحضاراتكانت،ذكرنافكما

علىالدائمالمنطقةإنفتاحفيهاذلكعززوقد.أحاديتطورياتجاهعلىمقصورة

وأالمحتلةالشعوبمعالمستمرشعوبهاوتفاعلكما،البعيدةوحتىالمجاورةانثقافات

المتمايزالداخليالاقتصادي-الاجتماعي-النفسي7!انتكوإلىإضافة،لهاالمجاورة

الأنماطوتنوعلتعددبؤرةجعلهاالذيالأمر،وبادبةوساحل،وسهلجبلبين

.متفردةبميزاتوطبعهاالحضاريةصيرورتهاذاتهبحدذلكأغنىوقد.الثقافية

لمالعالممنأخرىمنطقةإنالقوليمكننا،والأهـقامبالتدوينيتعلقوفيما

نظامفتطور.لإمكانياتوالاتالإحتماكافةسبرفيوالغنىالتنوعهذاربماتشهد

تملككانتالتيتلكوبخاصة،الأخرىالكتابةأنظمةيلغلمالمسماريالكتابة

الهيروغليفيةالكتاباتاستمرتفقدوكمكذا.التدوينلتطويرالموازيخطها

وعندوالكنعانيينوالحوريينكالحثيين،المنطفةفيكثيرةشعوبعندوالتصويرية

الهيروغليفيةكتابتهمطورواالمصريينأنكيفرأيناوقد.العربيةالجزيرةشبهقبائل

هذاالمنطقةفيعديدةشعوبنحتوقد.وتجريدأتب!طأأكثرخطيةأنماطعبر

والفينيقيةالحثيةومنيا،وتجريدهاالتصويريةكتاباتهاتبسيطعلىفاعتمدت،المنحى

الفينيقيينمعسادالذيالإتجاههذاوعبر.وغيرهاوالنبطيةوالصفويةوالتدمرية
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،بالصوتالحرفوعلاقةالكتابةطريقةفيتبسيطنحويتمالبحثكان،بخاصة

لاحقآ،إليهاسنتطرقالتي،الأبجديةظهورومع.التدوينشكلفيفقطليسو

الفينجقي،-التصويري-الحرفيبلالمسماري-الأوغاريتيبشكلهاتستمرلموالتي

التدوينعلىاللغويةالكتابةفيالتبسيطإسقاطفكرةكانت،الآراميينمعوتعممها

كانإذ،طويلةقرونبعدلاإئمارهاتؤتلمذلكمعلكخها.نضجتقد1ادهـقمي

.اليومنعرفهاالتيالأرقامنحوالتحولبناءفيتساهمأنأخرىلعوامللابد

مايمكننابلغتحتى،القديمالأدنىالشرقفيالتدوينقصةاستغرقتفقد،وهكذا

بعينأخذناإذاهذا،سنةآلافعشرةنحو،التجريدباتجاهحقيقيتحولمرحلةعذه

تدويناتعلىبالعثوروالمتمثل،سوريافيمؤخرأتمالذيالجديدالإكتشافلاعتبارا

الأحمر.جرفموقعفيم.ثالتاسعالألفإلىترجعنقوشيةتصويرية

وأنظامإيجادفيتكمنالتحولهذاإلىقادتالتيالحقيقيةالإمكانيةكانت

قدالبنيةهذهأسسوكانت.وعملياتهاالأرقامكتابةتبسيطعلىقادرةرياضيةبنية

نأيدهثناقد،لذا.للأرقامالموضعيالتدوينفيرأيناكماكادتأوتبلورت

إلىيتوصلواأويتنبهوالمهائلاتطويرأالموضعيعدهمنظامطورواالذينالبهابليين

منيصبحبحيث،الواحداتلأرقامخاصرمزإعطاءوهي،المكملةمكانيةو9ا

بجداءالخانةهذهقيمةعلىالحصولمعينةخانةفيالأرقامهذهأحدبتدوينالسهل

الأولىوالخمسينالتسعةالأرقاممنلكلخاصرمزإعطاءلكن.الرقمبهذاترتيبها

ومساعدةمرنةتكنلمالمسماريةالكتابةأنإلىإضافة،شكدونصعبأأمرأكان

العدنظاملفكرةالبابليينإدراكعدمولابدكانالأهمالسببأنإلا.ذلكعلى

إمكانيةتمامأيدركواولم،الترتيبعنناشئأكانلهافاستخدامهم.نفسهاالموضعي

إشعاعأنولاشك.العشرةأوكالستين،معينأساسوفقللعدرقميةبنيةإنشاء

فيهامآدورألعبم.قالأولالألفخلالالآرامية-والفينيفيةالبابليةالثقافتين

استعدارطنطقةفيبعدفيمارئيسيآمعاملأفكان،واحدةبوتقةفيالمنطقةثقافةصهر

.ونشرهالجديدالعدنظاملتقبل
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أبدأيعنلمتدريجيآالمسماريالتدوينانحسارأنإلىأخيرآنشيرأنلابد

علىبل.الأخرىالتصويريةالتدوينأشكالوبينبينهمتبادلتأثيروجودعدم

فالعديد.الثقافيةالأنماطكافةعبرواضحآكانالمعلوماتتبادلف!ن،تمامآالعكس

منالأخرىالجوانبإلىإضافة،المناهجأوالأفكارأوالمقاييسأوالإنجازاتمن

،طرفإلىطرفمنينتقلكان،عمومآوالثقافيةوالدينيةالاجتماعيةالحياة

نقلفقد،وهكذا.ألفاظهعلىوحتىبلالأساسيةسماتهعلىأحيانآويحافظ

باتجاهالشرقمنوالآشوريينالبابليينمنوبخاصة،الواممعالمتبادلالتأثير

إلىوالإنجازاتالتراثمنالكثير،الغربفيوالآراميينوالفينيقيينالكنعانيين

،الأرقاميخصوفيما.جديدآمنحىوأحيانآبلجديدآشكلآلتأخذجديدةبوتقة

البابليون-الآشوريوناعتمدهالذيالعثريالموضعيالنظامفيذلكعلىمثاللنا

كالواحدفيهالأساسيةالواحداتمنلكلخاصآرمزأفيهوأعطوا،والآراميون

فيمباشرغيرسببآكاننفسهالتلاقحهذاأنلاإ.إلخ،.والألفوالمائةوالعث!رة

الموضعيالعدنظامفكرةنضجأنويبدو.البابليالموضعيالعدنظامتطورتوقف

تنوعمع،نسبيآالعدنظامتراجعفقدولهذا؟الوقتمنمزيدإلىبحاجةلايزالكان

الحسابيةالطرقعلىفأكثرأكثرالتركيزمع،الأرقاموأشكالالعدأنماطفيكبير

ترحيبآلقيسنةألفنحوبعدجديدموضعيعدنظامظهورف!ن،وهكذا.العملية

والصينآسياشرقجنوببلادفيبل،فقطالمشرقفيليس،تقريبآفوريأوقبولآ

كلها.وفارسوالهند
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يةبجدوافىالفينيقيون-2

لاتزال،طويلةلفترةحرمناللمنطقةالتوراتيالتاريخعلىالتركيزأنلاشك

تاريخدراسةمن،والباحثينالدارسينبعضوبينفلسطينفيالآنحتىمستمرة

وشاملةعميقةمنهجيةدراسة،والفينقيينالكنحانيينوبخاصة،المنطقةشعوب

عنبعيدةأصقاعإلىثقافتهمونقلوا،متميزةحضارةالفينيقيونطؤرلقد.ودقيقة

لكن.بالعطاءالحافلتاريخهمعلىهامةشواهدلناوتركوا،الأصليموطنهم

يقودنا،للكتابةهةلمواداستخدامهمبسببوصلتناالتيالقليلةالفينيقيةالتدوينات

إنجازاتسبرمحاولةفييقدماهأنالآثارولعلمللتاريخمايمكنتخومءلى

التاريخاستقراءعلىالإعتمادمنلنالابدولهذا.الحضارةهذهوأبعادومعتقدات

إلىأقربتصوربناءنستطيعلكيبينهافيماالمتبادلةوتأثيراتهاالمنطقةلثقافاتالمقارن

.الفينيقيونحققهماحولالصحة

التوراةوتخبرنا،الكنعانيالشعبموطنكلهالسوريالساحلاعتباريمكن

دونسياسيةدسيسةوتلكم.وأبادوهشعبهاوسحقواالمنطقةهذهغزواالعبريينإن

الكنعانيينإنالقائلةالفكرةولاتزال.المنطقةفيوجودهملتثبجتاليهودبهاقامشك

منالكثيرينبينسائدةبالغزاةاندمجواماسرعانمنهمبقواالذينهـانتشتتوا

فيالصهيونيةتنشرهاالتيالكاذبةالمعلوماتتضللهموالذينبالتاريخالمهتمين

المنطقة.تاريخحولالعالم

الأوسطالبرونزيفيوبخاصةامتدتقدكانتالكنعانيةالمنطقةإنوالحقيقة

كبيرجزءفيمنتشرينالكنعانيونوكان.سورياوشمالأوغاريتحتىوالحديث

بالإبلائيةتدعىالتيفاللغة.الآراميينمجيءقبلالفراتحتىالداخليةسوريامن

اللغاتمنمجموعةإلىالواقعفيتنتميكانتمرديختلفيوجدتوالتياليوم

والفينيقية.الأوغارشيةبينهاالغربيةالسامية
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،م.قالثانيالألفمنالثانيالنصففيالنصوصفيالكنعانييناسمظهروقد

منذفيهاتواجدوافقد.المنطقةخارجمنيأتوالمالكنعانيينإنالحديثةالدراساتوتؤكد

.م.دتىالثالثالألفمنذفيهاوجودهممرديختلاكتشافاتوتثبت.سحيقةعصور

ماقبلخلالالمنطقةدخلتساميةهجرةقدومعلىبرهانأيلانملكف!تا،وبالمقابل

إلىترجعإعماراتتثبتالوريةالممالك-المدنتنقيباتأنحينفي،الامبلادتاريخ

العربيةالجزيرةشبهمنمتواترةهجراتحصوللاننفيكناوإن.سنةلافآعشرةنحو

البدوبتنقلاتوأشبهغالبأالحجمصغيرةالهجراتهذهلكن،والشامالرافدينبلادإلى

الفترةدراسةلناوتثبت.المتطورةالمحليةالثقافاتبوتقةفيدائمآتنصهركانتوغزواتهم

أيضآثقافتهااكت!تماسرعانالمنطقةإلىوفدتالتيالكبيرةالهجراتإنالتاريخية

بوجودويرتبط،المنطقةفيمتأصلالكنعانيينوجودأننرجحف!ننا،كذا.وتبنتها

بلادفيالتاريخيماقبللإنساناتطورإلىيرجعإنهأي،الأصليينالسكانوتطور

القرىأولىظهرتالمنطقةهذهففي.والزراعةالتدجينعصربداياتإلىوصولأالشام

المميزةثقافتهاوترثتبنيكانتنسبيآكبيرةثريةكتلأإنيعنيوهذا.العالمفيالمدنثم

العصرخلالبالكنعانييعرفالذيالشعبإنيعنيوهذا.السنينآلافعبرفيها

عنغريبةليست،هجراتقدومننفيأندون،التاريخماقبلعبرءببطتشكلالتاريخي

المحلية.الثقافةبوتقةفيوانصهرتاستوطنت،أصلأالمنطقة

نريدفنحن.شكدونمايبررهلهللكنعانيينالمحليةالأصولعلىتركيزناإن

.إياهسلبهاليهودحاولالذيالشعبلهذاالثقافيالمرروثأصالةعلىالتأكيدأولأ

هامةوابداعيةعلميةمعرفيةإنجازاتحققواالقدماء"أسلافهم"بأناليهودإدعاءإن

تمامأ.الصحةعنعار

معاملاتكافةمنهااستلهمواغزاةالمنطقةإلىقدمواالذينالبدو-العبريينإن

والمعماريةالزراعيةوالمعارفوالدينوالأرقاموالكتابةلأبجديةكالأساسيةاثقافتهم

خاصانجازأيإبداعأوإضافةمنيتمكنوالموهم.وغيرهاوالسياسيةوالتجارية

.يدعونكمااختراعهممنليستالرقميةالأبجديةإننبينأنوسنحاول.بهم

أنظمةوالمصريينوالفينيقيينالبابليينعنأخذواأنهمسنجد،بالأرقاميتعلقوفيما
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تطويريحسنواولمكلهافاستخدموهابينهاالأفضلتمييزيستطي!عواولممختلفةعد

الفينيقيونإليهتوصلماأنعلىثانيأنؤكدأننريدفإننا،أخرىجهةومن.منهاأي

السنين.آلافإلىيرجعالتطورمنأصيلموازخطضمنكانالمنطقةفيوغيرهم

الجزيرةشبهشرقشمالإلىيرجعالفينيقيينأصلأنيعتقدكانكذلك

الفينيقيينأنوبما.جديآثاريأصاسأيالفرضيةلهذهليسأنهوالحق.العربية

لفظيأنهناونلاحظ.نفسههؤلاءأصلشكدونفلهمكنعانيةعائلةسوىليسوا

الألفمنتصفمنذشعبإلىيشيرانفكانا،نفسهابالمراحلمرآوفينيقيكنعاني

إلىأدىمما،الأرجوانيالصباغبصناعةاشتهرقدالشعبهذاوكان،م.قالثاني

-5!-أولنهـاكي-ني-بوبشكلفى+س!أ+ش!ءلاولالميكينيينعندمشتركباسمتسميته

ويبدوأن.4+أ،دالألمااكيناخوبشكلأيضأنوزيسكانوعند*أ+أه؟ء()فونيكس

ويرجع.م.قالثانيالألفنهايةمعإلافعليآتبدألمللكنعانيينالبحريةالشهرة

خلالالبحارعلىيسيطرونكانواالذينوالميكينيينالمينويينقوىخفوتإلىذلك

المتلاحقةالغزواتإلىأخرىجهةومن،جهةمنهذا.الحديثالبرونزي

ليؤسسواانطلقواولهذا.وغيرهموالفيلستيينوالعبريينللآراميينوالضاغطة

وعلىومالطاقبرصفيالأولالألفمنالأولىالقرونخلالمستعمراتهم

وجنوبسردينياوفيكما،الشهيرةقرطاجةوبخاصة،إفريقياوشمالليبياسواحل

الممالكوقعتوعندما.الأطلسيالمحيطنحوقادضمنانطلقواحيثاسبانيا

البابليينثم،م.قوالسادسالسابعالقرنيننحرالآشوريينحكمتحتالفينيقية

حوضفيتمثيلخيرالفينيقيينومثقت،عظمتهاأوجفيقرطاجةكانت،فالفرس

،المشرقفيالفينيقيةالثقافةاختفاءإلىتؤدلمالمرحلةهذهفإنذلكومع.المتوسط

تنصهرأنقبل،المنطقةفيالجديدةالثقافيةالأنماطظهورفيهامأدورألعبتإنهابل

.والروماناليونانمجيءمعالمنطقةسادتأشملحضاريةبوتقةفي

تدويناتهاأقدموترجع،الساميةللغاتالكنعانيالجذرالفينيقيةاللغةتشكل

منأطوللفترةالآراميةانتثماريبدوكماقاومتوقد.م.قعشرالثالثالقرنإلى

22ب)الصوامتية(لهجاتهاومختلفالفينيقيةوتكتب.الأخرىالساميةاللغات
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فرضبتعدةبرزتلقد.لهاالتاليةالأبجدياتكافةسلفبذلكتعدوهي،حرفأ

المصرية،الهيروغليفيةالكتابةتطورمنمشتقةأنهايعتقدفبعضهم.أصلهالتفسير

إيجيأصلفرضيةغيرهميطرحبينما،أوغاريتيأوأكاديأصلإلىآخرونويميل

قدكانتالأبجديةفكرةأنإلىالفرضياتهذهتعددويشير.سينائيقبيلأو

جعيرللأبجديةالكنعانيالأصلأنونرجح.المنطقةفيشعوبعدةعنداختمرت

بت!هـاريتمالألفاظتدوينأنالكتبةلاحظعندما،م.قالثانيالألفمنهتصفإلى

الأبجديةولدتوهكذا.الحروفأوالصوتيةالمخارجمنالنهايةفيمحدودعدد

أبجديةلادةوعلىوكبيرأأساسيأكانأثرهاأنولاشك.المسماريةالأوغاريتية

الأبجديةأنويبدو.نفسهالحروفترتيبفيهمانلحظأنناطالما،جبيل

كتابتهانمطعلىوطبقتها،أوغاريتمنلأساسيةاالحروففكرةأخذتالفينيقية

أنهالاشككتابةوهي،المحفورأوالمرسومالمستمرالخطعلىيعتمدالذيالخاص

الموجودةالتشابهاتبعضهناومن.أقدمهيروغليفيةأصولعنوتبسطتتطورت

السينائية.قبيلوالتدويناتجبيلنقوشنجين

أسماءلكن،نفسهاالأبجديةقدمقديمأيبدونفسهاالحروفترتيبكانهـاذا

فيرسمتالأشكالأنأم،اتفاقيةتسمياتهيهل:كثيرةنقاشاتأثارتالحروف

إلىالأحوالكافةفينشيرأنبذلا؟الحروفأغاظأتحملهاالتيالمعانيوفقالأصل

بالمسماريةمكتوبةوهي،العمارنةتلفيوجدتالتيالكنعانيةالنصوصدراسةأن

الأوغاريتيةبينانتقاليةلغةبتحديدسمحت،وأكاديةكنعانيةمترادفاتوتتضمن

التياللغاتأساسهماوالكنعانيةالأوغاريتيةأنيعنيوهذا.القديمةوالعبرية

كنعانيةكلهجةالعبريةفإن،سنرىوكما.العبريةوبينهما،بعدفيماعنهماتفرعت

كلغة.إياهاواعتمادهمإليهاالعبريينقبائلمجيءقبلالمنطقةفيموجودةكانت

قريبةفهيولهذا.الغربيةالساميةللغةالشماليالفرعمنفلهجة،الآراميةأما

بالأحلاموالمعروفينالبدوقبائللغةالأصلفيالآراميةوكانت.الفينيقيةمنجدأ

النصوصبحسبوذلكالرافدينبلادشمالفيم.قعشرالرابعالقرنمنذ

التاسحالقرنينإلىويرجعمحدودلآراميةباالمدونةالنصوصوعدد.لاكاديةأ
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هذهفيوالكتابة.(..وحماةودمشقسمعلمثلآراميةممالك)فيم.قالثامن5

بدءأكلغةالآراميةانتشرتوقد.الفينيقيةالأبجديةمنمباشرةمستعارةالتدوينات

كاملفيوذلك،الآراميةللممالكالثانيصرغونغزوتاريخالثامنالقرنمن

القديم.الأدنىوالشرقالاشوريةالامبراطورية

هذهمحلالمسماريةمنوالأسرعالأبسطالآراميةالكتابةماحلتوسرعان

القرننهايةومنذ.وغيرهاوالإداريةوالسياسيةالتجاريةالمجالاتفيالأخيرة

الأدنى.الثمرقكاملفيللتواصلكلغةالأكاديةمحلالآراميةحتتم.قالسابع

داريوسحكمتحتكبرىامبراطوريةوتشكلت953عامبابلالفرساحتلوعندما

هذهفيالرسميةاللغةهيالآراميةكانت،الإندوسنهرإلىالنيلمنامتدت

اللغةوفرضالشردتىالاسكندراجتاححتىكذلكالأمروبقي.الامبراطورية

فتنوعتتطورهافياستمرتالآراميةلكن.الآراميةمنبدلأرسميةكلغةاليونانية

والتدمريةوالنبطيةالمربعةالكتاباتفظهرتنفسهالتنوعكتابتهاوساداعجاتها

وغيرها.والماندائيةوالسريانية

الأساسية،ولهجاتهاالأبجديةالكتاباتوانتشارلظهورالخلفيةهذهعلى

ولابد.م.قالأولالألفخلالالمنطقةشعوبلدىالأرقامظهورندرسأنيمكننا

لعبتالمنطقةفيالأبجديللتدوينجدأالقديمةالأصولإنالآنمنذنلاحظأنلنا

شكلأبسطإلىالعدونظامالرقميالتدويناختصارشعوبهامحاولةفيهامأدورآ

الترميزأنإلىانتبهواقد،الآراميونبعدهمومن،الفينيقيونكانوربما.ممكن

في،الرقميينوالحسابللتدوينالأعمقالمشكلةلايحلالأبجديةبحروفللأرقام

هذاولعل.معأآنفيوتبسطهالرقمكتابةتختصرالكلمةبمعنىرياضيةبنيةإيجاد

عنربماوالبحثبلالرقميةالأبجديةاعتمادعدمإلىالآراميينقادالذيهوالحدس

التدوينانتشارتتبعالتاليالفصلفيوسنحاول.عشريعدنظامفيالأمثلالحل

نفسها.للأرقاماللاحقالتطورعنالحديثإلىننتقلأنقبلالرقميةبالأبجدية
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الرقميةاكأبجديةقصة3-

موازيآجديدأخطأالأبجديةاختراعبعدالقديمالأدنىالشرقفيالترقيماتخذ

مبدأيعتمدعشرينظامضمنالمتوازيةالخطوطبرسمالمتمثلالقديمالتقليديللخط

حافظفقد،القديمالنظامعنالمبدأحيثمنالجديدالنظامهذايختلفولم.الجمع

الأولىالتسعةللأرقامأعطىلكنه،الجمعمبدأوعلىالعشريالنظامعلى

حروف!يخاصةرموزأومئاتعشراتمنلهاالتاليةالأساسيةوللواحدات

منأولكانومن؟لأبجديةابالحروفالأرقامتدوينفكرةظهرتكيف.الأبجدية

اجاباتدونالأسئلةهذهتزاللا؟المتوسطحوضشرقفيانتشرتوكيف،طبقها

لعبتالتيالصيرورةهذهخيوطبعضنتلمسأنسنحاول،ذلكومع.حاسمة

سنة.ألفمنأكثرعبرالقديمالأدنىالشرقفيالرقميالتدوينفيهامأدورأ

بمقاطعالواحداتبعضتدوينإلىلجأمنأولكانواالساميينأنلاشك

نظامالسومريينعنورثواالذينالأكاديينأنكيفرأينافقد.ألفاظهامنحرفية

العشريالعدنظاماستخدمواأوعشريعذنظامأحيانأمعهمزجواالستجنيالعد

وهو،(!)الميمحرفالمائةلواحدةوأعطوا،الجمعمبدأوفقودونوه،فقط

لفظةاختصرواوكذلك،(!)مائةالساميةاللفظةمنالأولالحرف

الأرقامألفاظاختصارإلىالتحولهذاإن.(!)ليمالتعبيرفيالألف

الرقميالتدوينتطورفيأساسيةمرحلةيعذالرقميةرموزهاعلىللدلالة

الحروفظهورفيهامآدورألعبتاللفظيةاللغويةالأصولإنوالحق.والكتابي

جهة،منالمنطوقةاللغةوكتابةللتدوينالمتوازيالتطورفإن،وبالمقابل.الرقمية

فيمتعددةواختباراتتلمساتعبريتمكان،الأرقامرموزواختصاروللترقيم

.والبقاءالانتشارمنالصيرورةلهذهبساطةالأكثرللمحصلةلابدوكان،المنطقة

لأوليابشكلهاتقديرنافيترجعالرقميةالأبجديةأصولأنلابد،وهكذا

،كثيرةأحيانفييلجأونكانواهؤلاءأنذلك.والعيلاميينالبابليينالكهنةإلى
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التيالصوتيةالمقاطعاعطاءإلى،أسرارهمعنالتعبيرأوالترميزأجلمنوبخاصة

المطلعغيرقراءتهاأوترجمتهالايستطجعبحيثرقميةرموزآمعينمعنىإلىتشير

وأالدينيةالنصوصفيمتكررأتعبجرانجد،ولهذا.الأسرارهذهمفاتيحعلى

النصهذاتفسيرالم!ر"فليعط:معارفهمإفشاءمنالم!ترتنيحذر،بخاصةالطقسية

.!"يراهأنفلايجبالمسرغيرأماللمسر

منمانجدهبالأرقامالصوتيةالمقاطعأوالألفاظاقترانعلىالأمثلةومن

منجدأقريبة)شار(ملكلفظةأنعلمنافإذا،02-3بالرقمملكلفظةإلىالإشارة

يربطالذيالتعبيرهذاأساسوجدنا،الأصلالسومرية)شار(0036الرقملفظة

ملك.لفظةمع0036الأساسيةالواحدة

آشوربانيبالمكتبةفيوجد،م.قالسابعالقرنإلىيرجعلوحفيونجد

الموافق:برقمهمنهاكلقرنوقدالآلهةبأسماءقائمة

العدنظامفيلأساسيةاالواحدة،06ورقمه،السماءإله:لما+ولآنو-

الإلههو"آنو:الناسخيقولكماإذالكمالرقميعذوهو.البابلي-السومري

."الآخرينالآلهةجميع!اله،الأول

.05ورقمه،الأرضإله:ا+س!أاإنليل-

.أيضأ(الستينبرمزأحيانأإليه)يشار04ورقمه،المياهإله:!5إيا-

"الربالناسخيفسركمالأنه،03ورقمه،القمريالإله:3ولاسين-

."الثلاثينالشهرلأيامالناظم

.02ورقمهالشمسإله:؟ث!!+!؟3شمش

أيضأ،15بالرقمكثيرة)وأحيانأ6بالرقميقرنالعاصفةإله:كاهول4حدد-

الستيني.للنظامكأساسينالواحدتينهاتينارتباطإلىإشارةذلكوفي

.15رقمه:م!47ممالامردوك-

.15ورقمهاللآلهةكملكةتعدوهي،آنوإبنة:كاأ؟313عشتار-
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05الرقمأيضأويأخذإنليللإلهاابن:ألا6أنينورتا!+دا-

.14رقمه:س!*الأ!3نرغال-

منهماكلويأخذ43*ك!لانوسوكوالإلهأ؟أد!اجيبيلالإلهأخيرأوهناك-

.02"الشمسالإله"مرافقاالناسخيقولكمالأنهماا5الرقم

اللجوءعلىالأساسيالمحرضهيالرقميةالرموزاختصارإلىالحاجةكانت

واضحةمعالمهلاتبدوالذي،الطريقهذاوكان.الرقميةالألفاظاختصارإلى

وفيبلبسيطةرقميةرموزظهورإلىيؤديأنيمكن،فيهسارواللذينبالنسبة

هذهعلىسنةألفيانتظارمنلابدكان،لكن.موضعيعدنظامإلىتاليةمرحلة

.لاختصارالهذاالحقيقيالمعنىإدراكإلىالإنسانيتوصلأنقبلالأولىالتلمسات

منمتبادلأتأثيرأحققتقدتكونوأنلابدالمشتركةالصيرورةهذهفإن،ذلكومع

الكتابيةالحروفتدوينباتجاهأيضآالرقمومن،المبسطالرقميالتدوينباتجاهالكتابة

تمايزقديكنلمبذاتهالتدوينأنإلىالنقطةهذهعندالإشارةمنلناولابد.المبسطة

أمامإيجابياتهرغمعائقأشكلالذيلأمرا،لأرقامباأوبالكتابةخاصةأنماطفيبعد

الشكل.وعنالمعدودعنبمعزلالعدمنظومةإدراك

بواسطةالأرقامبتدوينالتجارأوالكتبةبعضيفكرأنالصعبمنكان،كذا

إبداعمنكانذلكأننرجحولهذا.م.قالأولالألفبدايةفيالأبجديةحروف

منتخشىخاصةبتعاليمتحتفظكانتالتيالسرانيةالمدارسأصحابأو،الكهنة

معارفهالنقلمزدوجةطريقةالحروف-الأرقامإلىاللجوءفيفوجدت،إفشائها

ربطاستغرلتىفقد،الأحوالكافةوفي.الخاصةغيرمفاتيحهلايعرفمنهجوفق

إلىاستخدامهاينتقلأنقبل،قرونعدةلأرقامباانتشارهابعدالوليدةالحروف

ترقيمنظامعنلديناالمتوفرةالدلائلفإن،الحقيقةوفي.محدودنطاقفيالعامة

.الميلادقبلالأولالألفخلالالشامبلادفيجدأقليلةالعامةاستخدمهأبجدي

-691-

http://www.al-maktabeh.com



الفينيقييناستخدامتثبتآثاريةدلائلعلىالعئورعدمعلى؟!3مأإيفرايعتمد

فيواستخدمهاعرفهامنأولكانوااليهودإنليؤكدالرقميةللأبجديةالآراميينأو

الرقميةللأبجديةالعبرييناستخدامعلىالأمثلةبعضتقديمبعديعودلكنه.المنطقة

هذهلاستخدامتلمساتسوىلاتعذالأمثلةهذهإنليقول.م.قالأولالقرنفي

الهيراطيقيةالأرقامعمليبشكليستخدمونالعبريونكانحينفي،الطريقة

الأرقاماستخداميعرفوالماليهودأننعتقدذلك"ويجعلنا:قائلأويتابع.والآرامية

اليونانيالتأثيرتحتالأرجحعلىوذلك،نسبيأمتأخرةفترةمنبدءآلاإالأبجدية

."الهلينيةالمرحلةخلال

اليهوديأخذلماذانتساءلأنلنالابدلكن،معقولةتبدوالفرضيةهذهأنومع

الأخرىتدوينهمأشكالكافةأخذواقدوكانوا،بالذاتاليونانعنالترقيمهذامثل

مصدرمنوالآراميةاليونانيةفالأبجديتان!؟أساسيبشكلوالآراميينالفينيقيينعن

بعينأخذناوإذا.الفينيقيةالأبجديةوهو،العبريةالأبجديةمصدرنفسههوواحد

الأبجديةاستخدمتالتيهيالمعابد(بكهنة)ممثلةالسرانيةالمدارسأنالاعتبار

الفينيقيين،عنالرقميةالأبجديةفكرةأخذوااليهودأنالإفتراضيمكننا،الرقمية

التالية:النقاطعلىبناءوذلك

الفينيقجة.-الكنعانيةالثقافةعنثقافتهممعظماليهودأخذا-

وقد،الفينيقيةالسرانيةللمدارساستمرارأاليهوديةالسرانيةالمدارستعذ2-

منهاالكثيرغترتأووأساءت،ومبادئهاورموزهاطقوسهامنالكثيرعنهاأخذت

يلائمها.بما

عمومأ.والمشرقيةالفينيقيةللعباداتاستمرارآاليهوديالدينيعتبر3-

أمروهو،ودينيةسرانيةلأهدافلأبجديةالأرقامااستخدامأساسكان4-

والبابليين.الأكاديينعندجذورهولهالمنطقةفيأصيل
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يرجحالذيالأمر.الإسلامماقبلمنذالجملحسابالعرباستخدم5-

لكن.ذلكعلىتاريخيأإثباتأنجدلاكناهـانالسريانالآراميينعنأخذوهأنهم

يدلمماالترقيممنالنوعبهذابداياتهامنذارتبطتالعربيةالأبجديةأصولأنيبدو

آراميينمنالفينيقيةالأبجديةورثةمختلفبينالترقيمهذااستخدامتزامنعلى

متفاوتة.بدرجاتويهودويونان

خلالالمنطقةفيالأهميةعظيمدورآلعبتوكثقافةكلغةالآراميةأنوالحق

باسمبهعرفتالذيالجديدالشكلخلالمنوذلك،الأولىالميلاديةالقرون

نأقبلآراميةلهجةوكانت.الئحرقيةالآراميةإلىالسريانيةوتنتمي.السريانية

قدكانتالتيالآراميةتسميةلتفادي،الميلاديالثانيالقرنفيبالسريانيةتسمى

الوريثةهيفالسريانية،وهكذا.المسيحيينعندللوثنيةمرادفةكلفظةأصبحت

فيأهميةالأكثراللغةالسريانيةأصبحتوجيزةفترةوبعد.الآراميةللثقافةالمباشرة

النساطرةالمبشرينمعووصلت،اليونانيةاللغةبعدالرومانيةالمشرقيةالإمبراطورية

الميلاديالخامسالقرنفيالعقائديةالخلافاتبسببانقسمتوقد.الصينحتى

الغربفيواليعاقبة،الفارسيالتأثيرتحتالث!رقفيالنساطرةبين،لهجتينإلى

البيزنطي.التأثيرتحتالمشرقي

بالكتابةسميتالتي،السريانيةالكتابةالسوريونالمسيحيونحفظ،وهكذا

الذين،النساطرةأما.5+س!3السرتواسمأيضأعليهانطلقالتيأو،اليعقوبية

والاتحادوتركياداايرانللعراقالمشتركةالحدودبينخاصبشكلحاليآيتمركزون

بهمالخاصةاللهجةحفظوافقد،(،أ+لماهأورميابحيرة)عندالسابقالسوفييتي

المؤلفانالنظامانهذانويشتق.بالنسطوريةيدعىكتابينظاموفقيدونونهاوالتي

التيوهي،ص!34اش!؟!+!ع5الاسترانجيلوتسمىأقدمكتابةمنحرفأ22منكلاهما

وفي.بالسريانيةالمعروفةالآراميةالساميةاللغةلتدوينأصلأم!ثتخدمةكانمط

شتخدم(الأحيانبعضفي)ولازالتالحروفكانتالنسطوريةفيكماال!تو
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الرقميةالأبجديةأصالةعلىإضافيأدليلأذلكنعخبرأنونستطيع.للترقيمكرموز

كما،العبريةعنالرقميةالأبجديةأخذتالسريانيةبأنالقائلةالفرضيةأما.الآرامية

منمشتقتانالسريانيةكماالعبريةأنإذ،ضعيفةفرضيةفهي،إيفرا.جيقول

وترتكز.حصرأالآراميةعنبلالعبريةعنالس!ريانيةتأخذولم،نفسهاالأرومة

للحروفقيمهانفسهاهيالسريانيةللحروفالعدديةالقيمأنعلىإيفرافرضية

التسعوالحروف،لأولىاالتسعالواحداتتقابللأولىاالتسعةفالحروف.العبرية

فتقابكالأخيرةالأربعةالحروفأما.المقابلةالع!راتالواحداتتقابللهاالتالية

جمع،تأليفاتبواسطةفتكتبالتاليةالمئاتأما.001،007،003،004المئات

التالي:الشكلوفق004،الرقمعلىإضافة

005ب155+004

006تد55+ث55

007تل003+55

008ب004+004

559ت551+004+004

رقميةأبجديةهيالسريانيةالرقميةالأبجديةأنعلىدليلألايعدذلكلكن

أصلمنالمشتقتينالأبجديتينفينفسههوالحروفقهـتيبأنفطالما.الأصلعبرية

السريانيةالأرقامأشكالأنوالحق.حتميشبهأمرالتشابههذاوجودفإن،واحد

الأبجدياتمنجدأالقريب،نفسهالأبجديالنظامفيشكلهامنجدآقريبة

والفينيقية.والعبريةالآرامية

-991-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يا-آ،!أ،تر!أ-يالقيمة

؟و.االا.ر.+لااالعددلة
ك!اوا.3و!لل!

ألف*!*كم،11؟ا

بيتدوهـحى!ى!2
جميلد6*!ر!ح!كلا3
لتاد!لاء6+ء؟46

هي*+ك!!!ءد6 536
وو.؟7،111
لنا!"سكره!مط-8

طت5!ىط!هلا9
ء2،---51
يوففى"!*!وح!-02

مدلاعمم!فىدلر033

ميم!ممىير!*ء04
05**-.

مممخثرةر!صه!06
عين5،!رطا،07
بى"ءهـ!كه!08
صلآ*ملاكلهـ!!59
كوف53يرصص!0013

شر+8؟6د،002
شين!ل!محىصيح!ء003

تاوثرع!كاكرلا!ط004

بقوله:الرقميةللأبجديةفينيقيةبأصولفرضيتناسعيدانسليمأحمديؤكد

الترقيمفكرةآخرساميشعبمنأوالفينيقيينمنأخذوااليونانأن"يبدو

بأنهعلمأ،لغتهمفيحاجةبهلهمماليسهذاترقيمهمفينجدأننابدليل،الأبجدي

الأنباطأواليونانعنالعربأخذوقد.الساميةاللغاتفينفسهالترتيبوفقيرد

."الأبجديترقيمهمالآراميينأو

يعتمد،ح!35أ+ه؟ه4س!لمالأكرفونيباالمسمى،القديماليونانيالعدنظاموكان

للواحداتخاصأرمزآيعطيكانحيث،نفسهالأتروريأوالرومانيالعدمبدأ

العشرية:ونصفالعشرية
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لم

1555

ه

يم

0005

11

يم

55551

3

005

!

الحرفالواحداتلهذهكرمزيعطيكانأنهالأثينيالنظامهذايميزكانمالكن

للتحولخطوةأوأوليآشكلأالربطويعدرهذا.الواحدةلفظةأواسممنالأول

السهلمنكان،الفينيقيةللأبجديةاليوناناعتمادومع.الأبجديةالأرقامإلى

الكتابةمعكشكلأوكفكرةوصلتهمأكانت،الرقميةالأبجديةاعتمادعليهم

تصلهم.لمأمالأبجدية

بواسطةالأرقامتدوينانتشارتعميمعلىمماثلةحجةالسبأيةالأرقامفيولنا

وكان،نفسهالمبدأاعتمدالعربيةالجزيرةشبهجنوبفيالأرقامفتدوين.الحروف

رمزين05و5للواحدتينويعطي،العشريةوالقاعدةالجمعمبدأعلىيرتكز

السبأيينأنعلىالتأكيدلانستطيعأنناوالحق.المرفقالجدوليبينكما،خاصين

علىتأثيرمنلليونانكانمماالرغمعلى،اليونانعنمباشرةالنظامهذاأخذوا

فالأرقام.م.قالأولالألفمنالثانيالنصفخلالالعربيةالجزيرةشبهجنوب

مثشركةالنظامهذاأصولقدتكون،ولهذا،ذلكمنأقدمفترةإلىترجعالسبأية

تستمرلملأنهالهاوثائقنملكلاالتيالفينيقيةإلىوتعود،واليونانيةالسبأيةبين

اليسير.النذرسوىوالرقميةالكتابيةآثارهامنيصلناولم

بينهاالخلطلتجنب(!)حدينبينتوضعالسبأيةالأرقاموكانت

كانالذيالكتابةاتجاهمعاتجاههاتغيركانتكذلك.الكتابيةالأبجديةحروفوبين

ذإ،بدائيموضعيعدظهوربدايةالجدولمنونلاحظ.سطرإلىسطرمنيتناوب
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7121001

لا2500ا11ا!!

5!ا!لها

ه!06اكالا

وأ!010007

!!!!!ذءه)0ا-7

يطمهه+720110

555يالميثم00032لا0؟7

15يثميالمثم6ر555لها5كاهـ

لىالأهاالميلاديةنسقر"حواليالبأيةمالأرث00ء2

ذلكفكان،للكتابةبالنسبةالألفمنالمعاكسةالجهةءلىالأرقامتدوينيتم!ت

!لفالرقمبعدمايأتي!ما،السابقالجدولفيلاحظناكما،بألفالرقمجداءيعخي

الجمع.مبد!وفقيؤخذفكانالعاديةالكتابةاتجاهشي

لاهـايل!71170ليا37لمحهاكهـلهاهـاويلمهـهـثكل!17

ولاهـااهاهـيط!و708!11لمحراكهـثال!

سعطاحا5،اااليمرتا!يح"ليالأهـتا!طبهـعليص!أخه!دخعطارة

الأكألعةاص!اسهاتلواف!!ىا!حا،ضلىشوقافىالمحيعر:تايختاكحتلىإاالحللتتهعضرو
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،مؤكدةشبهنظرنافيهيفرضيةطرح،ماسبقعلىاعتمادأ،أخيرأيمكننا

الأصلفيهياليونانيةفالأبجدية.الرقميةاليونانيةللأبجدية"الأولية"الأصولمن

وترتيبهاكما،اليونانيةلأبجديةالحروفالأوليفالشكل،الفينيقيةالأبجدية

الفينيقيةالكتابةيسميهاهيروذتسوكان.ذلكدليلكلهاتحمل،وأسماؤها

القرنمنذلاستعمالاشائعةاليونانيةالأبجديةكانتولما.أولأه"!(حممام!4+د!أ4)،*

سابقةرقميةأبجديةمنمثشقةكانتأنهانرجحفإننا،الأقلعلىالميلادتبلالرابع

ولتراجع،جهةمنالفينيقيةالوثائقندرةبسببأخبارهاتصلنالمالفينيقيينعندلها

المنطقة.فيواليونانيالآراميالمدأمامثانيةجهةمنالثقافةهذه
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الارامية-اخطيةالأرقام-4

الأدنىالشرقفيالأرقاموفقهتطورتالذيالجديدالمنحىتتجعالآنلنحاول

الصيرورةهذهفيالداخلةالمعاملاتوتشابكوتعددكماالوثائققلةإن.القديم

الأحيانمنكثيرفيهنالنالابذالحقيقةوفي.المنزلقاتوكثيرشائكأالبحثيجعل

لاستخلاص،بالطبعمنهجيةأرضيةعلىإنما،والخيالالحدسإلىاللجوءمن

الألفخلالللأرقامالواقعيةالقصةإلىالأقربتكونأنيمكنالتيالنتائج

.م.قالأول

ولاينفصل.القدمفيموغلةأزمنةالىعمومأالثمامبلادفيالعدنظاميرجع

رموزوتثمير.الرافدينبلادفيلهالموازيالسياقعنالأحوالمنبحالالتاريخهذا

الذيالبدائيةلأرقامانموذجإلىالاراميةأوالفينيقيةأوالحثيةالأولىالأرقاموأشكال

ماقبلإلىيرجعالنظامهذاأنولاشك.المنطقةوجماعاتشعوبعندورأيناهسبق

التدوينأشكالهوأقدمالبسيطالخطأوالفرضةفنحت.والزراعةالتدجينعصر

ثمالحثيينعصرحتىالبدائيالنظامهذااستمروقد.الخشبأوالحجرعلى

إلىالأقربالعدنظاماعتمدتالتيالشعوبمنوغيرهموالفينيقيينالكنعانيين

مننسبيأجغرافيأقريبةشعوبعندالنظامهذاآثارونجد.الهيروغليفيالشكل

والرومانية.والكريتيةلاثيوبيةواوالسبأيةكاليونانية،معهاصلاتوذاتالمنطقة

ترميزعلىوالسبأيةاليونانيةكاعتماد،المناطقهذهبيناختلافاتثمةكانوإن

اعتمدالترقيميالأساسلكن،أسماثهامنالأولىبالحروفالأساسيةالواحدات

للواحد.الممثلةالبسيطةالفرضةأوالخطمنانطلاقأ،الواحداتتكرارمبدأعلى

طريقةعننتجتالنظامهذاعلىهامةتعديلاتوالآراميونالكنعانيونأدخلوقد

بل،والألفوالمائةالعث!رةلواحداتخاصةرموزأأعطوافقد.بالقصبةالتدوين

لاسطينابخاصةللفينيقيينبالنسبةنقص-الوثائقلكن،أيضأأعلىلواحداتوربما

بينأساسأالجمعمبدأيعتمدالعشريالنظامهذاوكان.ذلكمنللتحققالفرصة

إلىأدىالنظامهذاتطورأنسنرىذلكومع.الواحدالرقمفيالواحدات"رموز
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جانبهوإلىالمائةرمزتدوينيتمكانحيث،المئاتمنبدءآعليهالجداءمبدأإدخال

المئاتعدديعطيجداءهماأنبحيثالرقمفيالمئاتعددإلىيرمزالآحادمنعدد

فيشائعأالرقمكتابةفيوالجداءالجمعمبدأيبينالدمجهذاوكان.المطلوب

والبابليين.السومريينعندمثلأرأيناهوقد.المنطقة

والتدمرية-والفينيقيةالحثيةالأرقامفيالشكليةالقرابةالتاليالجدوليبين

والنبطيةكالتدمريةالفين!قيةللثقافةالوريثةالثقافاتبعضأنملاحظةمع،الآرامية

والعشرين.والخمسةالأربعةأرقاملتدوينخاصةرمزيةلأأشكاأدخلتوالحضرية

الرقمية.الرموزاختصارنحومهمةمحاولةذلكوكان

ء7ءه007ء2لم5كىحم!7

ط،!!!،!!إإ"1!511!لملمحشه

+ء+-ا"أ+1اا1الصيميه

-3-ء،،،،االئصكريئ

مصدرذاكانالتدمريةالكتابةفي5بالرقمالخاصالشكلظهورأنولاشك

نأنجدولهذا.الواحدةاليدأصابعوتمثلالعشرةنصفهيالخمسةأنطالماطبيعي

.والرومانوالإتروريينوالماياوالسبأيينكاليوناننفسهالمبدأاعتمدتعديدةشعوبأ

التالي:بالثسكلتكتبكانتالأولىالتسعةالتدمريةالأرقامأننجد،وهكذا

/،"أ1،،)1لم+7،،،،،،،،))

ح!!كاغمهر72

التجميعيةالكتابةطريقةإلىالعشرينلكتابةالعشرةرمزيدمجويعود

إلىوليس،العشراتعددوتمييزالقراءةسهولةأجلمنالرقمضمنللواحدات

فيعمليأتفدلمالخطوةهذهلكن،بعضهميعتقدكمامنقرضعشرينيعدنظام
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الأرقامفي4للرقمخاصرمزإعطاءهيلأميزاالخطوةوكانت.العذنظامتطوير

العدنظامغياببسببالعمليةفائدتهاتظهرولمتغمملمالمحاولةهذهلكن.النبطية

هذهمنالهنوداستفادةانتظارمنلابذوكان.هذهالعذمنظوماتعنالموضعي

يذموضعينظامإلىهذاالعدنظاملتحويلبهاقامواأخرىخطواتمعالخطوة

.ومحدودةبسيطةرقميةرموز

الثامنالقرنمنالثانيالنصفإلىالآراميةالرقميةالتدويناتأقدميرجع

شمالعليهعثرالذيبانامويدعىلملكالضخمالتمثالعلىنحتتوقد.م.ق

سبعةشكلعلىدؤنوقد07الرقمعنعبارةوهو.سورياشمالزنجرليشرق

كانإذ،السبعينلفظدؤنالرقمهذاجانبهـالى.مثنىمثنىمرتبةأفقيةخطوط

كانتكماالعشراتأشكالالتاليالجدولويعطينا.كتابةالأرقامتدوينشائعأ

الآرامية:إلفانتينبردياتفيمدونة

+ء03.يز-++طت

أ،هـ5-"ثص
،"

الصثمرةرمزأضكالبعض

،\ثر06ثد!
07+!)"

فى*ث!م!17؟

لأ1لأ*صبعضأشكالرمزالعثحرين
ءول"18

59إلى03منالفراترموز

رمزيجمعولعئر-بزلعثرمن.حاصلاا"ا111+،38

،ا،"لم،،فى،+99!9

إلفانتينبرديةعنمأخوذةالآراميةالأرتامبعضتدوين
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اقترانعنينتجفكان،الجداءمبدأعلىاعتمادأيدؤنفكانالمائةرمزأما

عنالفاتجةالمائةرقمتدوينأشكالبعضيليوفيما.متصالببشكلالعثرةرمزقا

عنالخراكبهذايميزخاصنمطوفقعشرةالرقملرمزيمختلفةأشكالتراكب

الرمزلهذاالشكليةابةالؤنتذكرأنهنالنافلابد،ذلكومع،عشرينالرقمشكل

له:الحثيالشكلمع

ثيهص"+ءيم++"ي-ييم)()(1

شمشبجداءوذلك،الجداءمبدأعلىاعتمادآأيضأيتمفكانالمئاتتدوينوأما

التالية:الأمثلةفيكماجانبهإلىيد!نكانالذيالمطلوبالمئاتبعددالمائة

--(5+/،بربرإيرموا
-%-+لما/لماا/لمالم!(1ا/،عر2مه

أ-////////!م!4ء/ء؟كي

الرقملفظةفيوالفاءاللامحرفيعلىاعتمادأالألفرمزالآراميوندؤنقدو

الرقمشكلأخذفقدوهكذا.()!:بالشكلتكتبالتيالآراميةألف

التالية:النماذجألف

-ق،،ممم،،ا)1)(ا!ا

فتقإنهيفراإىوير.15555الرقملتدوينمعقدآشكلأالآراميونواعتمد

التالي:الشكلعلىوالمائةالعشرةقيرمزتراكبمن

+

111+ابر""--!

العشرةرمزيدمجمنبدلأالتدوينهذاالآراميونففصللماذالانعرفلكننا

كماآلافعشرةالرقمرمزأشكالبعضومذهتعبيرأ؟وأكثرأبسطرمزفيوالألف

إلفانتين:وثائقفيدؤئت
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)1)1)()11!ء-2ت!
فيكماتقمدوهي،الآلافوعشراتالآلافتدوياتبعضيليوفيما

:الجداءمبدأعلىائماتحالة

51؟---!أأ ا"ا!اب!(17!لى

ايإ02م!وايلا2)ث!ه

3ه:ءلمبهـر5ممو.ح"إاهـ!لما،اومم!و

!!ء-مه!م!كا!؟،هـ!

قه!!لمر5مم!،اذ!ر11لمهرم!وا

!صإ/لمكا!لململم/م!ههـد"أهلماإ،إقي3م!و!

فيالساميةالثعوبعندالأرقامتطورنموذجالآراميةلأرقاماتعذ،وهكذا

معثم،أساسأالجمعقاعدةعلىالمعتمدالبسيطالعدمبدأمنانطلاقأ،المخطقة

وأبالقصبةالكتابةنمطمنالمشتقهذاالعذنظامونجذ.عليهالجداءمبدأإدخال

لبلادالفربيالشمالشعوبكافةعندالبدائيينالخطأوالفرضةعنوالمتطؤربالربثة

وغيرهموالأنباطوالتدمربينالفينيقيينأنطالما،السوريوالاحلالشام

الأرجحعلىينتمونفكانوا،البسيطةالاختلافاتبعضمعالنظامهذااستخدموا

الواحداتأشكالالمرفقالجدولويعطينا.نفسهالآراميةإلفانتينأرقامنظامإلى

اخذتوقد.والحضريينوالأنباطوالتدمريينالفييقيينعندللأرقامالأصاسية

وعبرةالحضرأو)حضرعدةمواقعفيوجدتوثائقعنالواحداتهذهأشكال

أشركاللامبراطورينسبتدوينوفيكماألأ!3ونيصاأوربوسودوراالصغيرة

العدفيالبدائيالنمطهذاانتشارنفسرأنالصعبومن.(لغمانواديفيوجد

الطينيةالألواحعلىالتدوينغيابلكن.الموضعيالبابليالعدنظامإلىقياسأ

عدنظامإلىالمسماريالعدنظايمتحولعدمفيالأسبابأهمأحدكانبالممارية

النظامهذاتطورفيأصاسيأدورالعطأهميةلايقلآخرسببأفإنرأيناوفي.خطي

قدتكنلموبالحبربالريث!ةالتدوينيقدمهاكانالتيلإمكانياتفا.وشيوعهالموازي
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هذهبواسطةالرقمتبسيطبامكانيةعامشعوريبدوكماثمةوكان.بعداستنفذت

يبدولكن،صادقآالشعورهذاوكان.الأبجديةالحروفبنظامأسوةالخطيةالكتابة

كانتالرقميةفالأبجدية.الصحيحالاتجاهيأخذلمتحقيقهإمكانيةسبرفيالتوجهأن

مفهوميدمجمنلابدوكان.الجمعمبدأعلىالقائمالعدنظامعنشكليأتعويضأ

نظامليظهرالأولىالأرقاممنرقملكلخاصشكلإعطاءمعالموضعيالعدنظام

الهند.إليهسبقتالذىالجديدالعذ

صضت!صكللم

/لفيئصلجىى-

لمجمصلم!مبتآ،

/صهءكنى

/قلمساجمى

/يترمر!

.تجر/مقص-

/!صر

/ممي!ء
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والهنداليونانإلىبابلمن5-

غنيةم.ق953و626عاميبينالجديدةالبابليةالدولةعودةكانت

سلالةبابلفينصرنبوخذأيمس!-م.ق626عامففي.الهامةلإنجازاتبا

مماتقريبأوالشامالرافدينبلادكاملعلىالجديدةبابلسيطرةوامتدت،الكلدانيين

منالرغمفعلى.واسعآانتثارآانتشارهامعوازدهارهاالبابليةالثقافةاحياءإلىأدى

انجازاتهالكن،تأثيرهاوتراجعالميلادقبلالأولالألفخلالالبابليةالثقافةخفوت

وهكذا.المنطقةوفكرثقافاتفيماثلةلاتزالكانتوالفلكيةالرياضيةوبخاصة

الأثرعظيملهكانتراثآبحقلنافتركوا،وطوروهاأسلافهمثقافةالكلدانيوناستعاد

الموضعيالعدنظامأنومع.لهاالمجاورةالشعوبوعلىالمنطقةشعوبعلى

تثبتشواهدنجدلمأنناطالما،السوريالساحلثقافاتبينينتشرلمالبابلي

أولعلىاشتملالذيوهوتمامآليغيبماكانأثرهلكن،الآنحتىذلكعكس

البابلية-العلومورثواالذينالقدامىالفلكعلماءأدركوقد.التاريخفيصفر

وأرصادهمحساباتهملتدوينبهفاستعانوا،النظامهذاأهميةمباشرةالكلدانية

والقياسية.الفلكية

العديدفيالستينيالبابليالنظامإلىنلجأاليومحتىلازلناأنناالمدهشومن

العدنظاماعتمادنامنالرغمعلى،)الزوايا(الهندسيةأوالزمنيةقياساتنامن

ذاته،بحدالنظامهذاأهميةجهةمنذلكويعكس.حساباتنامجملفيالعشري

غربلةفيأونشرفيجدآالبطيئةالتاريخيةالصيرورةإلىأخرىجهةمنويشيركما

.والانجازاتوالمفاهيمالأفكار

لانستطيعلكننا.تمامآيختفلمبالصفريتعلقفيماالبابليالإنجازإنوالحق

استغرقهاالتيالزمنيةالمسافةإن.الأخرىالشعوبإلىانتقالهمراحلبدقةنرصدأن

فترةوهي،سنةالألفتقاربالبابليالصفربعدلأاكتماالأكثرالهنديالصفرظهور

لاستمرارالشكليةالمظاهربعضحوللديناالقليلةالشواهدإلىقياسأجدأطويلة
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اسثخدمهالذيالصفرأنعلىالتأكيدلايمكننا،الواقعوفي.اجابلياالصفر

ومع.البابليينعنمباشرةمأخوذأكانالستينيةتدويناتهمفيالعربثماليونان

خلالوالرافدينالشامبلادوشعوباليونانبينالكبيرالثقافيالتلاقحفإن،ذلك

الفلكيةالتدويناتفيالستينيالترقيمظهورتمامأيبررللميلادالسابقةالقليلةالقرون

الموضعيالعدنظاميأخذوالماليونانأنغير.فيهاالصفررمزواستخداماليونانية

فيكرقمالصفرلاستخداممباشرسبببالتاليلديهميكنولم،البابليالستيني

بهمالخاصالأبجديالتدوينعلىحافظوا،تمامآالعكسعلىإنهيمبل.العدنظام

نإالقوليمكننا،وهكذا.الستينيةالفلكيةالتدويناتلينا!سبقليلاعدلوهأنبعد

معهاأخذواأنهمويبدو،فلكيأالمطبقالبابليالستينيالتقسيمفكرةأخذوااليونان

نظامهم.وفقأيضأمعدلأتطبيقأليطبقوهاإنماالصفرفكرةأيضآ

الحرفوهو،()5بالثمكلالصفررمزنجداليونانيةالفلكيةالنصوصففي

فيالحرفهذاوكان.""الأشياءتعنيالتي!اليونانيةاللفظةمنالأول

أسلفناكمااليونانلكن.07الرقمقيمةيساوياليونانيالأبجديالرقميالتدوين

فاستخدموا،والأقواسالزمنلتقسيمالستينيبالتدوينيتعلقفيمامنهجهمعدلوا

وهكذا.النظامهذافيتقديرأبعدعلى06أوفقط05الرقمحتىالأبجديةالرموز

للصفر.)5(ادرمزتخصيصتم

الفلكيةالمدرسةعنتطورتقدكانتاليونانيةالمدرسةهذهأنالمرجحومن

فيكانتالتيالإسكندريةمدرسةطريقعنبل،مباشربشكلليسإنما،البابلية

استقطابمركزلهالتاليةالقليلةوالقرونللميلادالسابقةالقرونمنالفترةتلك

فيمنتثمرةكانتعدةمراكزأنومع.أيضألهإشعاعومركزالعالميالمعرفيللفكر

لكن،ونشرهاالمعارفصهرعلىوتعملالفترةتلكفيالمتوسطحوضشرق

بينوتعميمهالتأثيرهذامثلخلقعلىقدرةالأكثركانتالإسكندريةمدرسة

فيماأخذواأيضآالعربأنونرجح.قرونعدةمدىعلىواليونانيةالبابليةالثقافتين

البابليينعنوليس،نفسهاالاسكندريةمدرسةعنالستينيالفلكيالتدوينهذابعد

.مباشرةاليونانأو
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علىبم.قالثانيالقرنمنذالستينيالنظاماليونانالفلكعلماءاستخدملقد

علىقادراالأبجدينظامهميكنلمالتيالستينيةالكسورلتدوينوذلك،الأقل

أحدأعطوالصفروقد.بالطبعالصفررمزكان،خاصرمزبإدخالإلاتدوينها

الرقميالتدوينيسارعلىفارغةخانةإلىيرمزانكانااللذينالتاليينالشكلين

ستينيةكسريةأرقامهيالصفربعدالواردةالأبجديةالأرقامأنيعنيمماالأبجدي

الواحد!منأقل

:الاستخدامهذاعلىمثا5لا3نيليوفيما

ب28+5+

20606

ب5+06+ة؟2

مما،للصفرالهنديللتدوينسابقةكونهامنالتدويناتهذهأهمةوتتأتى

اليونانعنبالصفرالفارغةالخانةملءفكرةأخذواقدالهنوديكونأنإمكانيةيطرح

الميلافىيةالقرونخلالهامةصلاتالهندغربشمالفيبهمربطتهمالذين

المرحلةهذهخلالاليونانيالصفرهذاشكلتطورالتاليالجدولويعطينا.الأولى

:صغيرةدائرةشكلعلىالهنديللصفرشكلأولمنالنهايةفيوقربه

ب!ءيم"نخ!3

م!ل67عامالانيالفهـلىم.!افىهعاملعدالأولالملادقيالفهـ!

فيالصفررمزمعالنظامهذالاستخداملاحقأتطويرآنجدوكذلك

فعاليةعلىيدلمماعشرالثامنالقرنحتىوغيرهاوالفارسيةالعربيةالمخطوطات

القوسية.الهندسيةالقياساتأوالأوقاتأوالفلكيةالأرصادتدوينفيالنظامهذا

لهذاوغيرهموالعرباليوناناستخدامتفسيرالسهلمنليس،الحقيقةوفي

إلىالانتباهيتمأندون،للصفررمزمع،شيءكلرغم""الموضعي،الستينيالنظام
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النظامعلىأدقبشكلأوالعشريالنظامعلىالموضعيالنظامهذاتطبيقإمكانية

التسعةللأرقامخاصأرمزأيعطيكانالنظامهذاوأنخاصة،العذفيالأبجدي

علىدليلأالطويلةالفترةهذهعبربالمقابلالستينيالنظامهذااشمراروكان.الأولى

فارغةخاناتوجودمعخاناتفيالأرقامترتيبفكرةمنعليهماينطويأهمية

عنالهندإلىالفلكيالموضعيالنظامهذاوصولأنالممكنومن.الرقمضمن

إلىوالتحولالحاسمةالخطوةتحققفيأساسيآدورآلعبغيرهمأواليونانطريق

الصفر.معالمميزةالتسعةالأرقامذيالهنديالموضعيالعدنظام

الهندية،الأرقامظهوركيفيةعنموجزبشكلالتحدثإلىذلكيقودنا

الأرقامأهميةالقارىءعلىولاتخفى.المنطقةبأرقامتأثرهااحتمالحولوبخاصة

العدلنظامالعربلتمثلأي،المنطقةفياللاحقالأرقاملتطوربالنسبةالهندية

أوروبا.إلىذلكبعدونقلهاستخدامهوتطويرالعئحريالموضعي

منالهنديةالكتابيةالأشكالكافةمنهاتنحدرالتيالبراهميةالكتابةتشتق

الرقميالتدوينالتأثيرهذاويطال،الأرجحعلىالآراميةالساميةالأبجديةالكتابة

التيالهنديةالتدويناتأقدمترجعاليهابةهذهفإلى.نعتقدكماالقديمالبراهمي

ومواقع(م.قالثالث)القرنآشوكاالامبراطورتدويناتفيآثارهابعضوجدت

م.قالثاني)القرنوغيرهما43*س!ك!أونازيك4+!*،،؟تأناناغاتمثلكثيرة

موضعيأ،نظامأالتدويناتهذهفيالمطبقالرقميالنظاميكنولم.(التاليةوالقرون

الآراميةالمشرقيةالعذأنظمةمعواضحةت!ثابهاتيظهرالعكسعلىكانبل

للواحدات""خاصةرموزأيعطيالنظامهذاوكان.وغيرهاواليونانيةوالمصرية

الجمعمبدأعلىيعتمدكانإنهأي.والألوفوالمئاتللعشراتثم،الأولىالتمع

علىاعتمادأيتمالآلافعراتأوالآلافأوالمئاتتدوينوكان.الأرقامكتابةفي

تدوينها.فيالجداءمبدأيعتمدبحيثمرتبةالأدنىالرموزدمج

الهندفيللأرقاموالخاروشتيةالبراهميةالرموزأولىالتاليالجدولفيونجد

والفينيقية:كالمصريةالقديمالأدنىالشرقثقافاتفيالأرقامرموزبعضمعمقارنة
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هذهمختلفبينالسائدةالعدنظاموحدةالجدولهذاعبربوضوحنلاحظ

التأثيراتعنالنظربغض،نلاحظكذلك.الميلاديالعهدمطلعفيالثقافات

حرطريقةهيالعذفيجدأقديمةطريقةإلىكلهاترجعإنها،الممكئأفيمحلبينها

نأويبدو.أفقيأأوعموديأالبسيطةالخطيةالإشاراتنقشأورسمأوالفرضات

تقريبأنفسهاالفترةفيثقافةمنأكثرأوصلالبدائيةالأرقامهذهمعالطويلالتعامل

بسيطةبرموزواستبدالهاالخطيةالإشاراتهذهرسمتكراراختصارمحاولةإلى

والديموطيقيالهيراطيقيالتدوينينفيالمحاولاتهذهأولىونجد.الكتابةلتسهيل

والخاروشتيةالنبطيةفي4،الرقمرمزتدوينفيبخاصةنلاحظهاكما،المصريين

نإأيضألنلاحظقن.اهميةوإليككماوالحضريةالنبطيةفي5والرقم،والبراهمية

انعكستفقدولذلك،الاؤبىبالدرجةالكتابةتسهيلكانالتبسيطمنالغرض

نأيبدولكن.الألوفأوكالمئاتأيضأالتركيبيةالواحداتعلىهذهالتبسيططريقة

المبسطةالرموزهذهفيالكامنةالإمكانياتإلىللتنبهضروريةكانتالخطوةهذه

إعطاءمبدأوفقوالألوفوالمئاتالعشراتتدويناستمروقد.الأولىللواحدات

العاشرالقرنإلىتصلمتأخرةفترةحتىالفرعيةالواحداتهذهمنلكلخاصرمز

العدظهوربعدحتىأي،هنديةمواقععدةفيكثيرةنقوشذلكتثبتكماالميلادي

القرنينفيالعربدورأهميةعلىذلكويدل.قرونأربعةبنحوالهندفيالموضعي

الغربفيثمالإسلاميالعالمفيونثصرهالنظامهذااعتمادفيوالثامنالسابع

الهند،فيالنظامهذااستخدامتطورعنلمحةالتاليانالجدولانويعطينا.الأوروبي

.م087عامنحوإلىيرجعالنظامهذاعلىالكاملةالشواهدأقدمإنفيهونلاحظ
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.العلماءبينواسعةنقاشاتالهنديةالأرقامعلىالمشرقيالتأثيرمسألةتثير

دورألعبتالفترةتلكفيالمنطقتينبينجدأالواسعةالتجاريةالصلاتأنولابد

ومع.والهديةواليونانيةوالفارسيةكالآراميةثقافاتبينالمتبادلةالتأثيراتفيكبيرأ

الأبجديةالصينةنقلفيمحدودآكانالمشرقيالتأثيرأننعترفأنعليناذلمك

العدنظامضمنالرقميةالأشكالبعضوربما،سريعأالهنوداعتمدهاالتيللكتابة

ثم،الهندفيالقديمالعدنظاممعتوافقوالذيالجمعمبدأيعتمدالذيالبدائي

وربماالأرجحعلىاليونانطريقعن"الاسكندراني-"البابليالفلكيالتدوين

لفظيتقاربمنمانجدهالتأثيرهذامثلعلىالهامةالدلائلومن.أيضأالاراميين

وبعضواليونانيةالقديمةالسنسكريتيةفيالأولىالتسعةالأرقامأسماءبعضبين

التالي:النحوعلىللأرقامالهنديةالألفاظوتأتي.أيضآالآراميةالألفاظ

+،471كاه!س!لكريخبماا

654

وأستبانكاورر

)صط(

كا!!37"كاأ4،"!3كاهاس!(+!عكاس!!لا،!س!

حاليأالمعروفاللاتينيالتطورمعالألفاظهذهتشابهجدأالواضحومن

الألفاظبعضمعواضحشبهملاحظةيمكنكذلك.اليونانيةالرقميةللألفاظ

غيرأوالأكيدةالتأثيراتهذهكافةفإنذلكومع.7و6و5كالأرقامالآرامية

صيرورةعبرفيهاأبدعالذيالموضعيالعدنظامالهندإلىلتنقلتكنلم،الأكيدة

فيجدأمحتملصينيتأثيرإلىهنانشيرأنولابد.والاكتثمافالتلاقحمنطويلة

عشريموضعيعدنظامقرونعدةقبلطورواقدالصينيونكانإذ.الصيرورةهذه

بحيثغيرهأوالورقعلىمرسومةمربعاتفيوحسابهاالأرقامكتابةعلىيعتمد
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مشابهتمثيلإلىالهنودتوصللاينفيالتأثيرهذالكن.عدديةخانةمربعكليمثل

كانت،وهكذا.المشرقآرامييعناخذوهاإنهميرجحغباريةألواحعلىللأرقام

فعليةإمكانيةأعطاهامماعديدةلتأثيراتملتقىالأولىالميلاديةالقرونخلالالهند

الرغموعلى.الفارغةالخاناتفيللصفررمزمعالعثسريالموضعيالعدنظاملتمثل

شكلهالنظامهذاأعطىمنأولكان،تحديدأالخوارزميإنالقوليمكن،ذلكمن

للعذ.متفرقكنظامنثمرتهالتيهيالعربيةالحضارةوان،الخالصالرياضي
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الراكدودورهمألعرفي6-

نهايتها.منقصتنااقترابمعالقارىءذهنتراودلاتزالكثيرةأسئلةأنلابد

العربعندالمتبعالعدنظاموماكان؟العربإلىالهنديةالأرقاموصلتوكيفمتى

والحسابالعدونظامالهنديةالأرقامتطويرفيالعربساهموكيف؟ذلكقبل

والئانيبالهنديالأولفعرفوالمغربيالمشرقيالعدنظاماتمايزوكيفالجديد؟

التيالأسئلةبعضتلكأوروبا؟إلىالجديدالعدنظامانتقلكيفثم؟بالعربي

بالتأكيدتنتهلمالأرقامقصةلكن.الأخيرالفصلهذافيعليهاالإجابةسنحاول

فاتحةالكتابهذايكونأننريدإنناوالحق.هذاكتابنافيبلغناهالذيالحدهذاعند

مجالفيوالبحثالاهتماممنمزيدعلىالقارىءتحرضجديدةلتساؤلات

تاريخحولتشدناستظلنفسهافالأسئلة،وأنظمتهالعددمفهومتطوراستمرارية

!المجردللمعنىالمستمرلإبداعاهذاوعبر،بداياتهمن،الأرقام

عمياءجهالةفيكانواالإسلامقبلالعربأنالناسمنكثيربينالشائع

أمة"إنا:فيهقال()صللرسولبحديثذلكعلىواستدلوا.ولايكتبونلايقرأون

للأميةآخرمعنىإلىيشيرعليجواد.دلكن."نحسبولانكتبلاأمية

الاسلامقبلالعربيةالجزيرةلقبائل""مقدسكتابوجودعدموهي،والجاهلية

عدمإلىربمايثميركان()صالنبيأننضيفأنويمكننا.والإنجيلالتوراةمقابل

إلىمتكررةتجارةفيسافرالذيوهو،العربيةالقبائلبينوالحسابالتدوينانتشار

.والحسابوالعدالتدوينفيطرقمنالأخرىالأملدىماوعرفوغيرهاالشام

منفيهايكنولممطبقجهلفيكانتالعربيةالقبائلإنبالتأكيدليعنييكنلملكنه

أميين،كانواالبواديأهلأنفصحيح!محدودبشكلولووالحسابالكتابةيعرف

والعلم،الكتابةأنماطتطويرعلىتساعدهمتكنلموبيئتهمحياتهمطبيعةأنإذ
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،أقلامبعدةيكتبونكانوا،كثرأوكانوا،العريةالجزيرةشبهمنالحضرأهللكن

الرسمية،العربيةاللغةفصارالكريمالقرآنبهدؤقالذيوالقلم،المسندكالقلم

يكتبونالعربيةالجزيرةأهلمنالأحنافكانكذلك.إرمبنيوقلم،النبطيوالقلم

وأخيرأ،.النصارىكتابعلىواطلعالأعجميةالكتابةبعضهموعرف،ويقرأون

قريشوكانت،صابئآكتبأوقرأمنكلتسميكانتالعربأنالهمذانيذكرفقد

صابئآ.بمكةالناسيدعوكانأيام()صالنبيتسمي

والتدوينالكتابةمنالأقلعلىشيئأعرفواالعربإنكلهذلكمننريد

السوريةبالباديةاتصالهمومع.الإسلامقبلالعربيةالجزيرةشبهفيوالأرقام

عبروحتىبل،فارسوبلاداليمنومعكما،والرافدينالشامبلادوبجنوب

مدنهمفيانتشرتفقد.والحبشةمصرأوالهندإلىتصلكانتالتيتجارتهم

إنما،والحسابالتدوينمنمختلفةأنماط،أيضآالمترحلةقبائلهموبين،المتحضرة

العموديةالخطوطعلىاعتمدمثلأالصفويفالترقيم.يتطورولمبدائيآمعظمهاظل

أكثرتعتمدالصحراءقبائلوكانت.التسعةإلىالواحدمنالأرقاملتدوينالمتوازية

العرببعضعرفوقد.شيرعأأكثرهاهذهكانتهـان،الأرقاملتدوينطريقةمن

الجملحسابانتشاربدايةذلكوكان،متأخروقتفيكأرقامالحروفتدوين

كتابةمثل،نسبيأمعقدةأرقامتدوينالجنوبيونالعربطؤر،رأيناوكما.لديهم

الخمسينعلىلالةللدمالحرفونصف،عبالحرفا5والرقمخبالحرف5الرقم

الرمزعلىالقائلبعضواعتمدت.مبالحرفتكتبالتيالمائةنصفالخمسينلأن

يرجعهذاالبسيطالعدنظامأنولاشك.المتوازيةالخطوطمنبدلأللأرقامبالنقاط

معظمعندرأيناكما،الموادمنغيرهاأوالحصىبواسطةبدائيةأكثرعدنمطإلى

التدمريونطورفقد،ورأيناسبقوكما.عندهاالعذبداياتفيالأخرىالشعوب

خاصأرمزأالأنباطوأضاف،المبدأهذاوغيرهموالمعينيونوالأنباطلآراميونوا

المسند.القلمفيالتاءحرفهيئةعلىجعلوه4للرقم
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فبعد.المنطقةعنتمامأالبابليةوالعلومالثقافةتغبلم،أخرىجهةومن

منمزيجساد،تقريبأقرونسبعةخلالأي،الإسلاممجيءوحتىالسلوقيالعصر

العربية.الجزيرةشبهعلىبوضوحوانعكس،والرافدينالشامبلادفيالثقافات

هناككان،جهةفمن.القديمةبالبابليةكبيرحدإلىومختلطأمتأثرآالمزيجهذاوكان

جهةومن.مشرقيةوثقافةبيزنطيةثقافةمنفيهاامتزجوماالاسكندريةمدرسة

.الفترةهذهخلالمميزةعلميةانتفاضةشهدتالتيفارسهناككانتأخرى

التياراتفيهاامتزجتالمنطقةفيوأصيلةهامةمدارسهناككان،ذلكإلىوإضافة

الأولى،بالدرجةالسريانبفضلحيةوظلت،واليونانيةبلوالمسيحيةالفارسية

العربيةالكتبوتذكر.وجندسابوروالرهاوحرانوأنطاكياقيساريةمدارسومنها

وهووتنللوس،وسودني!كدناسالكلدانيينمنهموفلكيينعلماءوالفارسية

عاصرالذيفالنزفيتيوسكذلك،م.قالأولالقرنفيعاشبابليمنجم

الفلكية.هيباركوسطرقتبعلكنه،بطليموس

بأننجزم"إننا:(44ص-العربيالحساب)تاريخسعيدانأحمد.ديقول

ومصروسورياوالعراقفارسفيقائمةظلتللرياضياتمانوعمنتقليديةدراسة

إلىبابليةبعناصراحتفظتالدراسةهذهوأذ.()والرومانيالفارسيالعهدطيلة

إلىنسبهاالفلكيالحسابفيطريقةالبيرونيويذكر...اليونانيةالعناصرجانب

نأالحقيقةفيويمكننا."البابليةالرقمفيوجدتذاتهاالطريقةوهذه،بابلأهل

الطرقصفوةالأرجحعلىكاناحسابييننظامينالعربيةالمخطوطاتمننستخلص

طريقأو،الستينحسابأحدهماالعربسمىوقد.المنطقةفيالمنتشرةالحسابية

نهايةحتىيتبعونهاوالفلكيونالمنجمونظلالتيالحسابيةالطرقويضم،المنجمين

العلميةالمعرفةويضم،اليدحسابالعربفسماهالثانيأما؟الوسطىالعصور

حلأنإلىشائعأظلوقد،العمليةحياتهمشؤونالناسبهاسترالتيالحسابية

الوسطى.العصورأواخرفيالهنديالحسابمحله
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كماالاسكندريةأواليونانيةالطريقةعلىالستينينظامهمالعرباستعمل

حروفواستعملوا.الدقائقأوالدرجأوالزيجحسابوأسموه،ورأيناسبق

حروفووفق!..هوز)أبجدالجملحاببترتيبأعدادهلكتابةالعربيةلأبجديةا

التالية:القيموفقوذلك،95منأكبرعددخانةلأيةلايكونالنظامهذا

نملكيطخزهـودبربأ

2138765490102030405

إشارة،حيث(يب،)محالشكلفعلى،21،0،48مثلأكتبوافإذا

الفارغة.للخانةأوللصفر

القيمفيتممون،الجملحابوفقأرقامهيدونونفكانواالعشريالنظامأما

كمايلي:الأبجديةللحروفالرقمية

غظضذخثتضرقصفعس

060708090010020030040050060070080090001

الصحيحةالأعدادلكتابةالستينيالحسابفيالأولىالمنزلةيسمونوكانوا

هذهسميتثم.الخ،فالثالثالثانيفالمرفوعالأولالمرفوعمنزلةوتليها،بالدرج

حيث،الفلكيالنظامفيأما.إلخ،فالمثالثفالمثانيفالمرفوعاتبالدرجالمنازل

اثنيوكل،برجآدرجةثلاثينكليسمونفكانوا،0360منلأكثرالحاسبلايحتاج

.لايزيدونودورأبرجأعر

فتحهاالتيالشعوبوبينكماالعربعندشائعأكانفقد،اليدحسابأما

إليهأالهنديالحسابفي"الفصولكتابهفيالإقليدسيويشير.المسلمونالعرب

العدأنولاشك.أيضأالبيزنطيينعندشائعأكانلأنة،والعربالرومحسابباسم

نأإذنمستغربآفليس،السنينلافآعصمراتإلىبأصولهيرجعاليدينأصابععلى

معقدبشكلالأصابعبواسطةتتمالحسابيةالعملياتأصبحتحتىتطورقديكون

مختلففيوالموظفينالتجاربينبخاصةالطريقةهذهانتشرتفقدولهذا.ومتميز

عقدالعربيةبلادنافينثهدلانزالكنا،قريبةفترةوحتى.القديمةالحضارات
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بلغةوشفقانفيتشاوران،بمنديلوتغطيتهاالمتعاقدينيديشبكبواسطةصفقات

.!الشراءأوالصفقةقيمةالحضوريعرفأنودونأصابعهما

والمئاتوالعشراتالآحادمراتبعلىالعشريالنظامهذاوفقالعدويرتكز

وهذه،الأولىالتسعةالأعدادمنالمراتبهذهمنمرتبةكلوتتألف.إلخلألرفوا

بطرقأصابعهعقدإلىيلجأكانالحسابصاحبلأنكذلكوسميت.العقودهي

تجريكانتالتيالحسابيةالعملياتأما.منهارقمكلعلىللدلالةومختلفةيمزة

العدانتشارحتىسائدآالنظامهذاظلوقد.عقليأتتمفكانتالنظامهذافي

جديد.عدنظامفيمعأفاندمجا،أ"الهنديينوالحساب

جدآمتقدمةمرحلةالعربعنداليدينأصابعبواسطةوالعدالحساببلغ

استخدامطريقةالتاليةالأرجوزةوتعطينا.العدفيالأصابعاستخدامقدمإلىتشير

:والحسابالعدفياليدينأصابع

عقداباب

الآحاداعقدكبأناعلثم

ووسطاوب!نصرفخنصر

واخصريديكابسط:فواحد

كليهمامنالاثنينفيوضم

تثلثاأنأردتإنوكعص

فارفعحسبلمالخنصرإلىواعمد

الخامسلعقدالوسطىاكففثم

التتابعفيالخنصركذلك

الخنصرعقدالثامنلدىواكفف

بهمافالحقالتاسعوفيهذا

ضاهاقدالآحمادفيوالقول

ياسامعيذاكرفإنيفافهم

ا،حاد

افراداثلاثةبهاخصوا

ضبطافاعلماليمينفيوذاك

البنصرفرقالخنصروركب

فاعلمالذاكتغييرغيرمن

مكثاإنكليهمامعوسطاك

الأربععقدفهوتبقىفما

السادسعقدالبنصركذا.فردآ

السابععقدعندفردآفاكففه

البنصربكفالعقدفيوازوجه

وافهماأقولماواعرفوسطاك

مايشتبه"اشتباهاوفيه

وتاسعثالثبينالفرقما
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وثانيثامنوبينأيضأ
الخنصروضعذلكفيوالفرق

الأربياذاالثالثوهكذا

عقدباب

النجابةأخاياوالعشرات

اليمينفيمنكأيضأوتلك

العشرةعقدأردتإذاواعلم

اليدإبهامالعشرينلدىوضع

عقدتةفوقمنهيكرنلكي

ترىالثلاثينعندبهاواضمم

الإبهاماالسبابةعلىواعطف

وحدهوعقدآالإبهاماكففثم

بالسبابةالستينفيواردفه

العقدعندومثل"السبعين

هماالثمانينفيوالاصبعان

التسعينعقد)يت

أنسبايأربعينبعقدوهي

والعشرةعقدهابينوالفرق

حدقاتناهىقدوالعشرات

انفرادهاعلىالعقدلدىوهي

الضنينيدصقبضشبهواقد

24-

بالبيانالعقدفيملخصأ

البنصرفوقالاثنينعقدكفي

يركبلموالتاسعرخمب

العشرات

والسبابةالابهامبهاخصرا

يقينعلىالضبطمنفكن

مدورةكجامةفإنها
التضهداصبعتحتالعقدفي

أنملتهفيوسطاكمشاركأ

الثرىفوقمنالابرةكقابض

الكلاماواعطفالأربعينفي

حذ"فاعرفالخمسينفيوذاك

النشابةعلىالراميكقبضة

النقدعندالديناركناقف

بسطهمامعالعقدفيلضقاقد

الأصل(منسقط

لايركبالابهاملكنما

مخفخرةمضمومةبأنها

وحدهاوضبطهاوعقدها

آحادهامعالتكميللاتمنع

والتسعينبالتسعشكلهافي
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المئاتعقدباب

لاب!كبالابهاملكنماالشمالفيالمئاتاعقدئم

مخفترةمضمومةبأنهاكشكلهايثكلهابأنهاواعلم

وحدهاوضبطهاوعقدهاا!سامهافيتلكتشكيل

آحادهامعالتكميللاتمنعالعشرةتحاكيالأولىفالمائة

والتسعينبالتسعشكلهافيالعشريناتشبهوالمئتان

الأرفعقدباب

كالآحادالألوفاعقدثم

مقدرهثلاثةأقسامها

يعرفممنكنتإنتركيبها

انفرادعلىاليحمرىيدكفي

بنصرهيتلووالخنصروسطاك

لايختلفالآحادكعقدك

!لمجمحم!ر

إلىالعدماساقكإذاثم

ميةعقدفاستعرذاكفعند

ذكرماقدعلىمازادوكل

ذكرهأردتماتقضىوقد

عقدهمايرادأقصىوذاك

تكملالماآلافعضرة

منطويةكحلقةبحالها

واستعرالعقودبعضلهفخذ

أمركشفتلمامبينأ

عذباليدينوسمتطاع

كانولهذا.اليدينعلىالأعدادبتمثيلبالاستعانةذهنيآيتمالحسابوكان

حح!ابسميالذيالهنديالحسابعنلهتمييزأبالهوائيأحيانآيسمىالحساب

.الترابأوالتخت

فيالعربيةاللغةانتثرت،الناشئةالإسلاميةللدولةالسريعالتوسعمع

وكان.الإسلاميةالعربيةالثقافةلنشأةبذلكومهدت،كلهالقديمالعالمأصقاع

51-م/الأرقامقصة-225-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثقافاتعلىوانفتاحهاالعربيةالثقافةانطلاقةفيتميزآالأكثرهوالعباسيالعصر

جدأهامأتجاريأمركزأ(م)754-775المنصورعصرفيبندادوأصبحت.الأخرى

ففيها.الإسلاميةللدولةخضعتالتيكلهاالأممواريثفيهاتجمعتفكريةوبؤرة

كما،والفرسواليهود(منهمالنساطرة)بخاصةوالمسيحيونالمسلمونالتقى

كما،الأصليينالرافدينبلادوسكانوالأرمنوالمصريونوالسريانواليونان

الوثنيين.منمختلفةوفئاتوالهنود

)813-833(والمأمون(م)786-908الرشيدهارونوعصرالعصرهذاوفي

الإنسانية.المعرفةتاريخفيجديدةمرحلةليبدأالعربيةالعلومتفتحانطلق

ألمعمنعشروالثانيالثامنالقرنينبينالفترة"كانت:+هأ!+.ولتاتونيقول

العلمية،المؤلفاتانتسمرت،الإسلاميالعالمففي.العلومتاريخفيالفترات

العربيةوالمدنالأندلسفيثم،والقاهرةبغدادفيهائلةمكتباتوتأسست

انقساممع،عشرالثالثالقرنمنذتتراجعبدأتالمزدهرةالفترةهذهلكن.الأخرى

."الصليبيةوالحملاتالمغوليوالاجتياحلإسلاميةاالدولة

ذلكفيالأكبرالفضلوكان،اليونانبعلومالأولىبالدرجةتأثرالعربلقد

وأرسطووأقليدسبطليموسكتبوترجموا،اليونانيةالعلومورثواالذينللسريان

شروحاتهمالعربإليهاأضافوقد.وغيرهموديوفانشوأرخميدسأبولونيوسو

الفارسيالتأثيرإلىوإضافة.الأصليةالنصوصمعأحيانأتتفقلمالتيالأضيلة

البصرةمرفأفتحفقد،أيضأبارزآدورأالشرقيونالسريانفيهلعبالذيالقريب

لمالهنديةالأرقاملكن.منهاالفلكيةوبخاصة،الهنديةالمعارفإلىالطريقبخاصة

نجدهالهندخارجالأرقاملهذهذكروأقدم.نسبيأمتأخرةلاإالعربيالغربإلىتصل

هوقنسرينديرمنسريانيراهبوضعهالميلاديالسابعالقرنمنكتابفي

بماإعجابهملثمدةفيهالناسيلوموهو،3حس!37دا33كا!ح(ل!)5سوبوختسفيروس

والثناءالإعجابمايستحقالرومغيرلدىأنتدليلهمعرضفيويذكر،روميهو

نجدلاالإشارةهذهوبعد.كانعددأيتدوينفقطأرقامبتسعةيستطيعونالهنودأن

العباسي.العصرأوائلحتىالمنطقةفيالهنديةللأرقامذكرأي
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الحكماء،تاريخفيالقفطيلابنالأول،القصةهذهعربياننصانلنايحكي

لابنمفقودزيجعنكلاهماوينقل.الأندلسيلصاعدالأمطبقاتفيوالثاني

الخليفةعلى"قدم:النصهووذلك.العقدنظمأو،الكبيرالزيجيسمىالآدمي

بالسندالمعروفبالحسابعالمالهندمنرجل،ومائةوخمسين!ستسنة،المنصور

نصفلنصفمحسوبةكردجاتعلىمعمولةتعاديلمع،النجومحركاتفيهند

ذلك،وغيرالبروجومطالعالكسوفينمن؟الفلكأعمالمنضروبمع،درجة

إلىمنسربةكردجاتفياختصرهأنهوذكر،بابآعشراثنيعلىيحتويكتابفي

المنصورفأمر،دقيقةلدقيقةمح!موبةوكانت،فيغراسمهالهندملوكمنملك

فيأصلأالعربتتخذهكتابمنهيتخذوأن،العربيةإلىالكتابذلكبترجمة

كتابآمنهوعمل،الغزاريابراهيمبنمحمدذلكفترلى.الكواكبحركات

أيامإلىبهيعملونالزمانذلكأهلفكان.الكبيرهندبالسندالمنجمونيسميه

منهوعمل،الخوارزميموسىبنمحمدجعفرأبولهفاختصره،المأمونالخليفة

فيوخالفههندالسندأوساطعلىفيهوعول،الاسلامببلادالمشهورزيجه

علىفيهالشمسوميل،الفرسمذهبعلىتعاديلهفجعل،والميلالتعاديل

)هكذاتفيلاحسنةأبوابأالتقريبأنواعمنفيهواخترع،بطليموسمذهب

عنوبعدهالهندسةفيضعفهعلىالدالالبينالخطأمنعليهاحتوىبما(وردت

وقتهعلماءووقف،المأموناللهعبدإلىالخلافةأفضتولما.الهيئةبعلمالتحقيق

يصنعواأنأمرهم،فيهالموصوفةالرصدآلاتصورةوفهمواالمجسطيكتابعلى

."..الأدواتتلكمثل

"ولبعد:فيهيقول،الأندلسيصاعدعنالقفطيابنينقلهالثانيوالنص

يصلولمتآليفهمعندناقلت،وبينهمبينناالممالكواعتراضبلادناعنالهند

حسابالعددفيعلومهممنإليناوصلومما.علومهممنطرفإلاإلينا

حسابأوجزوهو،الخوارزميموسىبنمحمدجعفرأبوبسطهالذيالغبار

.تناولأ"وأقربهوأخصره
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لأولىاللمرةالهنديالحسابعرفواالعربأننستنتجالآدميابننصفمن

علىوفدالهنديأنمنالبيروفييذكرهمماقريبوهو(،مهـ)772ا56عامنحو

المنطقةإلىيتسرببدأقدكانالحسابهذاأنولاشكهـ.ا45عامالمنصوربلاط

وعلى.نشرهالذيهواستخدامهبتعميمالمنصورأصدرهالذيالأمرلكن،العربية

لكن،الهنديالفلكبعلمالحسابهذاارتباطإلىيشيرانالنصينأنمنالرغم

فيالأصولالبابليالستينيالعدنظامنعلمكمايستخدمونكانواالعربعلماء

خاصة،العامةبينبسرعةانتشرالهنديالحسابفإن،ولهذا.الفلكيةتدويناتهم

مختلفة.ظروففياستعمالهعلىتساعدكانتالغبارعلىكتابتهوأن

وهو،بالأرجبهرأسموهماعرفوهاالعربأنيبدوالتيالهنديةالكتبومن

عنهيتكلمالذيالكبيرهندالسندأما.م994سنةأريابهاتاوضعهالذي،الأريابهاتيا

فيفصلينالكتابهذاوفي.م726سنةبراهماجبتاوضعهالذيفهو،الادميابن

علىالعملياتفيهونجد.سبقتهالتيالكتبمافيأهميضمانوالجبرالحساب

الهنديإنيقولالآدميابنرأينا"وقد:سعيدانيقول.والصفرالسالبةالكميات

الكتابهذاأننللينورجحوقد.كبيركتابمناختصرهصنعهمنكتابأيحملجاء

نأويلاحظ،نللينوموافقةإلىكنيديويجنح.براهماجبتاكتابهوالكبير

أننيإلا.الكبيرهندبالسندجبتاوبراهماالفرازيزيجمنكلآيسميالبيروني

والمترجمينالهنديبينينحصرلمالأمرأنأرىللبيرونيأخرىإشاراتإلىاستنادأ

منعناصرفيهدخلتالهنديالفلكلمادةشرحأكانبل،معينكتابنقكفيالعرب

غريبةعناصرفيهدخلتوربما.لأخرىاوالسدهاناتوآريابهاتيابراهماجبتاكتب

الأساسيالكتابإنقولنامعسعيدانالدكتوررأيإلىنميلونحن.كلها"عنها

وأالكيرهندالسندالأرجحعلىكانعليهوأضافواالعربالمترجموناعتمدهالذي

الهنديالفلكبعلمالعرباهتمامأنفلابدأمرمنيكنومهما.براهماجبتاكتاب

الدكتورلكن.الهنديالحساببهذامعرفتهممصادرأحدأيضأكانعليهواطلاعهم

عنالهنديالفلكالعربأخذت"لقد:فيقول،ذلكمنأبعدإلىيذهبسعيدان

العربية.المصادرمنأسماؤهمتردبفلكيينلاتصالوامحددةكتبترجمةطريق
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ولاينطبق.سنسكريتيةمصطلحاتعدةالعربيةالفلكيةالمخطوطاتفيونجدكما

وأكاتبإلىإشارةأوهنديلفظأيمنيخلوفهو.الهنديالحسابعلىهذا

الحسابهذاأندراستنافيوسنجد.رأينا(فيصمحيحأليس)هذاهنديكتاب

الهنديةالكتبفينجدهماالوجوهبعضفييغايرالإسلاميالعالمفيبهعرفالذي

التحفظهذالكن،تحفظمنينبغيمابكلالملاحظاتهذهنتناولونحن.المعروفة

نأونرجح،معينكتابمنالهنديالحسابيأخذوالمالعربأنالظنمنيمنعنالا

هذاأخذواالعربولعل.كتبهاإليناتصللمهنديةمدرسةنتاجكانأخذوهما

."أنفسهمالهنودالعلماءلهيبتبهأنقبلوالعامةالتجارمنالحساب

العدنظامنسبإلىتميلمبالغةسعيدانللدكتورالكلامهذافيأنلابد

فيانتشرقدكانالهنديالنظامأنإلىهنانئحيرأنعلينالكن!الحربإلىالجديد

هذاتطويرفيكانالعربلعبهالذيالدورأهميةوأن؟والصينآسياشرقكامل

طريقعنربمايأخذوهلمالعربأنعلىنوافقكناوإن.أوروباإلىونقلهالنظام

العلماءلهينتبهأنقبلحتىأخذوهإنهمالقوللايمكنلكن،مباشركتاب

أنفسهم.الهنود

موسىبنمحمدجعفرأبوهوالهنديالحسابفيبالعربيةكتبمنوأول

بالعربية،مفقودالخوارزميوكتاب.عص!هـالمأمونفيعاشالذيالخوارزمي

الأرقامصورلاتعطيالكتبهذهلكن،لهقليلةلاتينيةترجماتمنهوصلناولكن

فيانتشرتالتيالحسابيةالعملياتفقطتصفبل"بالعربيةتسمىباتت"التي

الإصلامي.العالم

وهوالعربيالمثمرقفيأحدهما،شكلينعلىانتشرتفقدتحديدأالأرقامأما

الشكل:على

8،!هب!
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أوروبافيحاليأالمستخدمةالأرقامعنهنجمتوالعربيالمغربفيوالآخر

بالحربية:والمسماة

!ا)كاص!اغ!-

يالأ234567

منأصغرأو5()شكلعلىللصفرإشارةالسواءعلىالمجموعتينمعونجد

.)8(شكلالثرقيةالمخطوطاتبعضفييأخذوهو،(.)كنقطةتبدوحتىذلك

عاموضعهالذياليعقوبيكتابفينجدهالهنديةللأرقامعربيوصفوأقدم

فيكتابوأقدم.المشرقية-الهنديةالأرقامصوريعطيوفيهم/872مص/926

بنأحمدالحسنلأبياله!نديالحسابفيالفصولكتابهووصلناالهندقماالحساب

الأفكاروأهم.م-529539هـ/134سنةدمشقفيوكتجه،الأقليدسيابراهيم

ولخصهاالكتابهذاعرضهاكماالإسلاميالعالمإلىالهنديالحساببهاجاءالتي

حيث،العشريالموضعيالعدنظامبحسبللترقيمكاملةطريقة.سعيدانالدكتور

الأرقامعليهوتخطالطحينأوالرملعليهينشرتختعلىفيهالعملياتتجري

محددةاتخصوا؟العاديالكسرعنكاملةوفكرة؟بالإصبعأوقصبةبواسطة

وطريقةتمامأمحددغيربثكلاليدحسابفيتجريكانتالتيالحسابيةللعمليات

التكعيبي.الجذرلاستخراج

وتطويردمجفيهاوتمالهنديالحسابفيالفصولتلتالتيالكتبأهمومن

:(الكتابيوالحسابالغباروحساباليد)حسابالحسابيةالأنظمة

.(م4741سنة)المتوفىالطوسيالدينلنصيرزالغباربالتختالحسابجوامع-ا

،(م1132سنةإتوفيالمراكيالبناءلابنالحسابعلمفيالمقالاتكتاب+-

.(أم942عام)توفيالكاشيمسعودبنلجمشيدالحسابمفتاح3-

.(الميلاديالعاشر)القرنالعامليالدينلبهاءالحابخلاصة4-

--023

http://www.al-maktabeh.com



أساسية،مراحلبثلاثالإسلاميالعالمفيالهنديالحسابتطورمرلقد

تكتببحيثالرملعلىرسمأالهنديالحسابالعربأخذالأولىالمرحلةففي

منطردأ،محددنمطوفقعليهاالعملويجري،مرسومبترتيبأفقيآفيهالأعداد

محوبالضرورةالعملويرافق.اليمينإلىاليسارمنعكسآأواليسارإلىاليمين

والرملالتختعنيتخلونبحيثالهنديالحسابتطويرالعربحاولوقد.ونقل

هذهوكانت.العملياتإجراءفيجديدةطرقذلكعنفنجم.والمحوالنقلوعن

والقائموبالنائم،بدونهماأووالمحوالنقلعملياتفيهاتجمعتانتقاليةالطرق

،الطرقهذهتصفيةفيهافتمت،الثالثةالمرحلةأما.بعكسهأوالمرسوموبالاتجاه

استبعد.مماوالمحووالنقلالتختفكان،استبقيماواستبقياستبعدمافاستبعد

هذهبدايةفيوتتداخل.للكاشيالحسابمفتاحكتابالأخيرةالمرحلةهذهويمثل

جوامعكتابهفيالطوسيالدينفنصير.الأرقامتدوينفيالاتجاهاتالمرحلة

البناءابنأما.القديمالنظامبهذاالعملشرحيعيدوالتراببالتختالحساب

الأمويويجيز.التختعلىيكتبونكانواالذينالقدماءعلىفيتندرالمراكشي

تنقيل،ونصفبتنقيلالحسابفيكتابأعنهيروواأن1373عامدمشقفيلتلاميذه

إلىكلهذلكويشير!والمنعكسوالمطردوالقائمالنائمالترتيبوعلى،تنقيلوبدون

وينضج.وينتشريستقرلكيالجديدالحسابنظاماحتاجهاالتيالزمنيةالفترة

الجديدةالكتابيةالرموزنقلفقطيكنلمالعرببهقاممافإن،وهكذا

بالخوارزمياتبعدفيماالأوروبيوندعاهالذيالحسابنظامطوروابل،للأرقام

الهنديالتدوينيستخدمونالعربظلام002عاموحتى.الخوارزميإلىنسبة

وبالمقابل،.القرنهذافيلاإعندهمالكسرخطيظهرولم،الكسورلحساب

العربالفلكعلماءظل،الإسكندريةمدرسةمنالموروثالفلكعلموبتأثير

تهمحساباإلىالعشريةالكسورياتتدخلولم،الستينيةالكسورياتيستخدمون

هذهتدخلولم،الحسابمفتاحمؤلفهفيم1427عامنحوالكاشييدعلىإلا
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منذالعربعرفوقد.عثرالسادسالقرننهايةنحوإلاأوروباإلىالكسوريات

قواعدوعرفوا،والتكعيبيةالتربيعيةللجذورالتقريبيالاستخراجالتاسعالقرن

الجذورلاستخراجناجعةطريقةالطوسيكتابفيونجد.والمساحاتالمثلثيةالنسب

فائقالطوسيوعمل.السادسةالمرتبةمنجذرحتىمشروحة،التكعيبيةفوق

منشورنجدحيث،التوافقيبالتحليلالمتعلقةالنتائجأولىفيهنجدإذالأهمية

وفقوذلك،ا-+2حتىالصيغةهذهمنشورالكرجياستعملوقد.+)"+،(

الشكل:منصيغةمعباسكالمثلثمنجدأقريبجدول

ا-ها-"
ح+-حا-++ح+

عشر.الخاصسالقرنفيالكاشيالنتائجهذهأكدوقد

أساسعلىوبنوها،اليونانيةالأعدادنظريةفيالعربتوسعكذلك

أالحسابعلمفيالانتساب"مراسمكتابويعذ.لاهندسيجبريعددي

ولاشك.الأعدادنظريةفيالعربماوضعهأوفىمنالأمويابراهيمبنليعيش

ف!ليه.)5!-"9(قرةابنثابتكانالمجالهذافيرياضيهمأعظمأحدأن

باقبلاتواسمهالمجموعالمساويةأي،الكاملةالأعدادحولالهامةالنتائجترجع

مجموعمنالاكبرالكاملةغيرالأعدادوحولكما،(ا+2+!7+14-28)مثل

معظمجذبتقدكانتالتيالمتحابةالأعداددرسكذلك.منهاالأصغرأوقواسمها

كلأأنبحيث284و022مثلالأرقاممنأزواجعنعبارةوهي،العربالرياضيين

باقي:بلاالآخرقواسممجمرعيساويمنهما

142+71+4+1،2ت022

115+55+44+22+02+11+15+5+4+2+ا=284

ومابعد،عشرالحاديالقرنفيالمحاولاتبعضإلىأخيرأونضير

فيحل3*+33-23للمعادلةلي!أنهلبرهان،الخيامعمرمنوبخاصة

الصحيحة.الأرقاممجموعة
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بحيث،لهاالمشرقي!تالعرباستخدامبدءمعالهنديةالأرقامشكلتغيرلقد

الأرقاملهذهالمخنلفالعامالمظهرتفسيرويمكن.العربيةالكتابةمعانسجامآأكثرأصبحت

التالي:ال!كلوفقوذلك.الأصلالهنديللتدوينبالنسبةالكتابةاتجاهبتفيي!رأصلهاعن

؟

*

"

الهندي

الهندي

اله!فدي

الهندي

الهندي

-

-

-

-

-

س

!

ء

مشرقيعربي

مشرقيعربي

مرقيعربي

مرقيعربي

مرقيعربي

الحروفخطعلىمعتادينكانواالمسلميننساخأنالاستدارةهذهوسبب

كانتبحيث،الأسفلإلىالأعلىمنبل،الشمالإلىاليمينمنليسالكتابية

بشكلأمامهمبالورقةيمسكونكانواأنهمأي،اليمينإلىاليسارمنتتالىالأسطر

:(1)الشكلوفقعليهاويكتبون،مستعرض

(2)الشكل.!5768*213(1)الشكل

عندبخاصةمنتشرةوكانت،اليومكتابنامنكئيرينعندقائمةلاتزالعادةوهي

ذلكبعدالورقةيدورونوكانرا،تدمرنساخوعندكما،السريانوالمترجمينالنساخ

التاليالجدولويعطينا.)2(الثكلفيكماماكتبوهقراءةأجلمندرجهـة09بزاوية

الحالي:شكلهاإلىوصولأبالعرالمشرقفيالهنديةالأرقاملتطورمفصلأعرضأ
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الحيلع!دالرياضييدشيراريرمرخرلاضيبحثمن

باري!(ديالوطة)المكةميهوعامالحري

)مكتة6201عامسخة(الممودي)القانودليروليلملكافيمحث

(دوكفورأ-ا!!أ!+لا

ياري!.ديالوطة)المكتة.كرالحاديالقرنمندلكيمحث

.(بارصليالوطة)المكبةعرالحادفيالقررمنفلكيةجداول

.باري!(فيالوطة)الميهةعرالئانيالقررسفلكيمبحث

التايحالقرنصمخطوطعنعرالاكالقرنفينخمخطوط

.(بارصديالوطة)المكة

1محا(9علمجاسة)مكةخراصاددي302)عا!لحلادالىلقبرالملكديبحت

.(باريىفيالوطية)المكتبةعرالثالثالقرلىمنلحلكيةجداول

.باري!(ديالوطة)المكتة0147عامإلىيرجعمحطوط

لامحا(.4عجامعة)مكتة7015عامإلىيرجعمخطوط

.(برنتولى)حامعةاسطبرلممدرها063عامإلىيرجعمحطوط

.(بباريىالوطة)المكتةعرالاجالقردمنالحا!ليكتاب

.(بارلىالوطة)المكةعرالابعالقرنمىمخطو!

ياريى(الوطة)المكةعرالابعالقرلىمنمحطوط

الحدنهالأرتام

إيفرا(عنمأخوذالجدول)هذا

العلماءبينطالجدلأأثارتفقدالمغربيةالعربيةالأرقامأصولأما

الإسلاميةالخلافةلانقسامكانلقد!التعقيدبهذاالمسألةليستوربما،والمؤرخين

وبخاصة،الشاسعةالإسلاميةالبلادبينالمباشرالاتصالعلىكبيرأثرالبلادوتجزؤ

بينالمعارفتعميمالصعبمنكانولهذا.الواممعوالمشرقإلبعجدالمغرببين

عشراتزمنيآممتدةفتراتعبرالإسلاميينوالمغربللمشرقالرئيسيينالقطبين
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والوحدةالدينيةوالعلاقاتالمستمرةالتجارةفإن،ذلكومع.أحيانأالسنين

حركةوالتجاريكماالمعلوماتيالتبادلرصخومما.تنقطعلموالثقافيةالاجتماعية

محملينالمشرقإلىالمغربأقاصيمنالحجاجتجلبكانتالتيالمستمرةالحج

.جديدةومعارفبمكاسبمحملينأيضأوتعيدهم،وبطباثعهمبمعارفهم

أنهاونرجح.المغربإلىالهنديةالأرقاموصولنسبيأتأخرالأسبابلهذه

وفقواستعملت،الغباريب!ثكلهاالميلاديالعاشرالقرننهايةفنيإليهوصلت

قديكنلمالذيالأوليالتعديلبعضمعأو،الأساسيالهنديالغباريالثكل

عنوبمعزلطمنفصلبشكلالمغربفيالأرقامهذهتطورتومذاك.كثيرأغيرها

الرقميينالشكلينبينالفارقهذاإلىالنهايةفيأدىالذيالأمر،المشرقيالتطرر

والمغربي.المثحرقي

الغربي؟الأوروبيالعالمإلىالأرقامهذهانتشارعنماذا،والآن

الوسطىبالعصورعادةتسمىالتيالفترةخلال،أوروباشعربكانت

العاشرالقرنحتىالبربريةوالاجتياحاتالرومانيةالإمبراطوريةسقوطمنوالممتدة

والعدالحسابعلموكان.الكاملوالظلاموالفوضىللصراعاتعرضة،الميلادي

ويونانيةمشرقيةمواريثعلىوارتكزأوروبافيالمرحلةهذهفيبسيطآجدآ

بينالجمعمبدأعلىيرتكزكانوالذي،البدائيالرومانيالعدنظاموعلى،قديمة

الثمكلعلىوهي،أبجديةأرقامإلىوتحولتمميزةأشكالأاتخذتا!فرضات

!حسأ*17:التالي

ميوا5مو"ا50105

وبلغ.العصرخلالازدهارهاأوجفيلإسلاميةواالعربيةالحضارةوكانت

وكما.وغيرهاوالطبوالطبيعياتوالرياضياتالفلكفيشهرتهمأوجعلماؤها

ثمالغباريةالهنديةالأعدادبواسطةالحسابمجالفيعظيمأتقدمهمكان،رأينا
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القرنينفيالأوروبيالنهوضبدايةوكانت.الحديثالجبرعلمفأسسوا،الكتابية

الاقتصاديالنشاطوعودةوالمدنيالديمغرافيالنموومع،عشروالثانيعشرالحادي

خجولبشكلوإنإليهاتتسربالعربيةالعلومبدأت،أوروباإلىالواممعوالثقافي

بعد.(م999معا،الثاني)سيلفستر+س!هعس!5جيربرتالبابالعبوقد.يةالبدافي

نثرفيهامأدورآ،العربيةالعلومإسبانيافيتعلمقدكانالذيوهو،منصبهتوليه

حفظأوروبيمخطوطأولويرجع.المسيحيالعالمفيالهندية-العربيةالأرقام

العاشرالقرنمنالثانيالنصفإلىأوروباإلىالعربية-الهنديةالأرقامدخول

قبلأوروبافيسريعأتنتشرلمالأرقامهذهفإن،ذلكومع.الأندلسفيالميلادي

كانواالأوروبيينلأن،تعليمآبلكتابةيتميكنلمفانتشارها.إضافيينقرنينأوقرن

.المعدادعلىتعتمدوالتيالحسابفيالرومانطريقةعلىيحافظونلايزالون

جمعوفقالحسابيتمبحيثالأساسيةللواحداتعمودآتعتمدالآلةهذهوكانت

التيالحصياتاستبدلتعشرالحاديالقرنبدايةومع.بعضآبعضهاإلىالخانات

أحرفأيضآاعتمدتأنبعد،الرومانيةبالأرقامالمعدادهذافيتوضعكانت

وجدتإذ،وسادتالعربيةالأرقامتفوقتالأخيرةالمرحلةوفي؟اليونانيةالأبجدية

خلالينتشرلمالصفرلكن.ومنتشرأدارجأكانالذيالمعدادعلىلهامباشرآتطبيقأ

أوروبا.فيالأولىالمرحلةهذه

فترجم،عشرالثالثالقرنبدايةمعتتضاعفالعربيةمنالترجماتوبدأت

بالدرجةتتمكانتالدراساتهذهلكن.لبطليموسوالمجسطيلإقليدسالمبادىء

ذلك،ومع.الأديرةفيبخاصةتحفظالمعارفوكانت.لاهوتيبهدفالأولى

بقائهامنالرغمعلىوملموسمنتظمتقدمتحقيقمذاكالرياضياتاستطاعت

علىالاعتمادوبدأالمعداداستخدامانتهىفشيئأوشيئأ.واللاهوتبالفلسفةمرتبطة

يسمىالحسابأصبحومذاك،الصفراستخداممعالغبارعلىالأرقامرسم

الرقميةالأعث!كالإنالقولويمكن.أوروباإلىوصلقدكتابهكانالذيبالخوارزمي
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القرنفيالمطبعةاختراعيؤدولم،المغربيةالأشكالعلىاعتمادأأوروبافيثبتت

منذأوروباإلىدخلالذيالصفرأما.جذريبشكلتعديلهاإلىعشرالخامس

الرياضياتفعالم.غالبأمنهاشتقبل،العربياسمهيغيرفلم،عشرالثانيالقرن

(125-ه1)017حسأ(34!+ولس!4أ!3حيالبيزليوناردوالمعروف)تشيفيبوناالشهير

إلىثمأمص!2ع5زفيروإلىتحولثم.7أ؟"ح3+دازفيروملهكتابفييسميه

الأوروبيةالتسميةأيضأاشتقت""صفرالعربيةالتسميةومن.مش!52زيرو

لأوروبيةااللغاتمعظمفيتشيروأصبحت،ح33آمأح:للأرقامالجديدةاللاتينية

.العشريالعدنظامإلى
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جعلمراا

فيالرقايقتسهيلكتابومعه،الستينيةالنسبةكتاب،اللهعبدطالبأبو-ا

.1885،الحسينيالغزازيلخليلوالدقائقالدرجحساب

الحسابمفتاح،الثميخالحفنيحمديومحمدالدمرداشسعيدأحمد2-

.8591القاهرة،العربيالكتابدار،الكاشيالدينغياثلجمشيد

تحقيق،اليدحساب:العربيالحسابعلمتاريخ،سعيدانسليمأحمد3-

كتابمعبالمقارنةودراسةمقدمةمع،البوزجانيالوفاءلأبيالسبعالمنازللكتاب

.عمانأ759،الحاسالكرجيبكرلأبي"الحسابفي"الكافي

الحسنلأبي،"اله!نديالحسابفي"الفصولتحقيق،سعيدانسليمأحمد-4

.8491،حلبجامعة،العربيالعلمياتتراثمعهد،الأقليدسيابراهيمبنأحمد

البناءلابنالحسابعلمفيالمقالاتتحقيق،سعيدانسليمأحمد-5

.8491عمان،الفرقاندار،المراكشي

الحسابمعالمفيالانتسابمراسمكتابتحقيق،سعيدانسليمأحمد6-

.8191،العربيالعلميالتراثمعهد،حلبجامعة،الأمويابراهيمبنليعيش

.عمانا839،الفرقاندار،والترقيمالأرقامقصة،سعيدانسليمأحمد7-

.بيروت8591،الرسالةمؤسسة،ال!هـبيةلأرقاما،مطلوبأحمد8-

دار،الشعوبعندأشكالهاوالكتابةنشأة،الأبجدية،هبوأحمد-9

.4891اللاذقية،الحوار

مكتبة،جورجيلبيب.دفهـجمة،الرياضياترواد،هوبرألفريد-01

القاححرة.6591يةالمصىالنهضة
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الأمين،حسينمحمودم.دترجمة،الطينعلىكتبوا،كييراادوارد-اا-ص

.بغدادا649المتنبيدارمكتبة

يوسفجبرائيلترجمة،القديمةالحضاراتنئوء،برنتسبورهارد-12

دمشق.،الأبجديةدار،كباس

،التقدمدار،القديمالشرقحولالجديد،ليفينبونغارد-13

موسكو.8891

دار،العامليالدينلبهاءالرياضيةالأعمالتحقيق،شوقيجلال-41

.8191بيروت،الشروق

علي،أبوسمير،أسعدمصطفى،عوضأبوحمادة،عكاشةجمال-ا5

الأردن،عمانا599المستقبلدار،الرياضياتتاريخ

بمصر.المعارفدار7591،العلمتاريخ،سارتونجورج-16

دار،اليدينبأصابعالأعدادعلىالدلالة،العقودحساب-17

.8191البصائر

الأدنىالشرق:ال!كنولوجياوالعلومتاريخفيمقدمة،حلاق-حسان18

.0991"تبيرو،الجامعيةالدار،العرب-الرومان-اليونان-القديم

.9891بيروت،اثممردتىدار،العربعندالعلومتاريخ،مورانيحميد-91

العلممجلة،الكتابةفيالأقدمونالرواد،بيسيراشماندتدنيز0-2

.وتور1991نيسان24عدد07صوالتكنولوجيا

وزارة،رةقدوشمعةنجاحترجمة،الرياضيات،برغامينيديفيد-12

.9691دمق،فةالثقا

ترجمة،الحسابالجبهـوبينال!!بيةالرياضياتتاريخ،راشدرشدي-22

العربعندالعلومتاريخسلسلة،ال!!بيةالوحدةدراساتمر!ى،الدينزينحسين

ب!وت.9891
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الثانيالقرنفيوالهندسةالجبرالرياضيةالمؤلفاتتحقيق،راشدرشدقما23-

.8691باريس،الرفيعةالآدابدار،الطوسيالدينشرفتأليفمنعشر

وتقديمترجمة،العربعندوفلسفتهاالرياضياتفي،راشدرشدي-42

4991،القاهرة،الثقافةدار،الخوليطريفيمنى

علما-زدني،شربلموري!ترجمة،الحسابتاريخ،تاتوذرنيه-52

باريس.-بيروتا869عويدات

الحسنبنمحمدبكرلأبيالحسابفيالكافيتحقيق،شلهوبسامي26-

8691،حلبجامعة،الكرجي

الأوائل،الصيادونالتاريخماقبلعصورالشامبلاد،محيسنسلطان27-

دمشق.9891الأبجديةدار

.بيروتا849،الكشافمطبعة،الأرقا!قصة،شهلاجورج،جحاشفيق-28

دمشق.جامعةا729،المغربيللسمؤاطالجبرفيالبالحر،هـاشدهـشدي،الأحمدصلاح92-

.بالقاهرةأخانيوايفدادداهـالمتنبي،باقرطهجمةذى،سومرألواحمن،!هـيمرصموثيك0-3

والإسلامية،العربيةالحضارةفيالبحتةالعلوم،الذفاعاللهعبدعلي31-

8391تبيرو،الرسالةمؤسسة

والمسلمين،العربعندالرياضياتتاريخ،الذفاعاللهعبدعلي32-

8191بيروت،الرسالةمؤ!سمة

للملايين،العلمداش،العربعندالعلومتاريخ،فروخعمر33-

0791،تبيرو

سلطان.دتعريب،القديمالحجرقيالعصرحضاكأات،رآوفرنسيس34-

5991د!ق،الأديبباء-ألفمطانم،محيسن

تطورها،،نشأتها،سولدها.العربيةالأرقام،ياسينآلحسنسحمد35-

8291احياحراالعلميالمجمع،بغداد
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إلىالإسلاميةوالحضارةالعربيةالعلومانتقال،صويسيصمد36-

المؤلفين،منلمجموعة"العربعندالعلوم"تاريخكتابمن81ص،المغرب

.0991تون!،(الحكمة)بيتالوطنيةالمؤسسة

لابنالحسابمنيةشرحفيالطلاببغيةكتابتحقيق،سويسيصمد37-

.8391،حلبجامعة،الفاسيالمكناسيكازي

لابنالحسابأعمالتلخيص،وتعليقوترجمةتحقيق،سويسيمحمد38-

.9691التونسيةالجامعة،المراكشيالبناء

.1،7891جمداذ.!،النونسيةالجامعةحوليات،الوفقحساب،سويسيمحمد93-

القديمةالحضاراتفيالعدأنظمة،الممغيريابراهيممحمود-04

دمشق.،الأديبباءألفمطابع،الالكترونيةوالحاسبات

اتحاد،العربيالعلميالتراثفيقضايا،الصغيريابراهيممحمود-14

دمثمق.8191/العربالكتاب

فاضل،أبيوميشالعازارزينةترجمة،بابلتاريخ،روتنمرغريت-24

.8491باريس،بيروتعلمأ()زدنيعويدات

،برسجروس،الإسلاميةالحضارةفيالرباضيات،شربلموريس-43

.8891طرابل!لبنان

وزارة،الكاشيلجمثيدالحسابمفتاحكتابتحقيق،النابلسينادر-44

.7791دمشق،العاليالتعليم

،7عدد،العربيالتراثمجلة،الزمنعبرالأرقامصور،النابلسنادر-54

.8291،دمشق

،الرياضياتتاريخموجز،سعيدعبديحيى،الطيارأحمدهاشم-46

.7791الموصلجامعة

الدار،قاقيشرندةترجمة،القديمالعالمفيالتقنية،حودجزهنري-47

.الأردنعمانا889العربية

4!"كهـ.ولل.،+لما*،،س!أألمةم،،+ه3+كاهح+س!لأحا3"هع4أثهأ+لأ7ح3.1أ)ثا.3

"،.حأ"س!أوللاولكل،؟+س!+علاححاس!*"ه4أ،7،03اله،افى.87
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طهـ.705+ص!أ!.،)1ل!!س!أ4+ا*ااس!+!كاحا3ثا(ا+ثهثاس!س!7+أا!أ+،+ص!كأ،س!ح3أايا،0ح،

كهـ3ح؟س!اهأ!ه،!0*69912.1.

15.طهـ7ا+ي!!.،لأس!3ص!أ7أاأ3أ،!هولثا!+أ،4لاس!ث!4لا5.ا!ح؟س!-أ.اه+س!،،3لأع،"لماح

أكاثا3ز-س!؟*5810،!أعكا57913.

+س!ايكلهـ.52،.!أ؟س!؟!0،3أس!3س!4!اس!37،س!أول!،5"هول*ح،3ثهأ!!!ا.989

35.ولاي"5+عأس!+س!،سأ،!!س!4ح3!ح؟!ول!ء13+،ح3-أ!كاولأص!+3!0071-0053"07

ذ.ح.لا(،5س!3س!أء04+لما+ص!أ3ص!734لاثاش!س!3س!4+!33حس!)11س!4.ص!34لاش!3ولا+هث!س!34

لا+3ش!ح3ولأ!أه!لماكا*.!كا3أ68913.

طهـ.54ولع!حهسأه،عأك!س!4ص!ع+كا!4*؟أ!!ول،أ!!ع0891.3.

55.ول"+3*هه!د!)ولسأ،+ص!لاححاص!هه4أكلهـدأ+كلهـح43لاحأس!)،.8107،س!.4ا(ول3!،

لأ!كا!ث!ا859.

65.!طهـص!الأ50طل*ل!.،!سأ3حاح+ءس!4+ثه13،هس!حأس!4ول،ولس!4أس!7ا!س!؟س!3أ،س!+،

3+كاة،ا+،0،3أس!!!ولس!س!أ!3س!ثاس!4ء3أ+ححس!،ثا،،3لماه3!ا4أس!!أ،ح+هس!4ول.++ول*ه،

،53!ثاق!!ا.579

75.!5++أسأك!.،لأس!3أ+أ،لم،س!ثا،اكا!اأ!4!كا.6791.

85.!)570ل!طهـول.!55هول55يلا.،ثالماه3اء4أس!!أ،ح+هس!4ل!صأاصا5اطهـ**3

03،!أحأ،هول!أكاس!!س!34+؟،!س!أ،كا!4ياح3،حأع!!ق38913.

5.و!حأ*طهـ+أول،ول؟+س!لأ*ص!+ي!احلأس!3"هح4،!أ؟+س!أولولس!337لأ(أمه-ا؟ح

س!كاة91.5!5.

.06طهـح!57!اولحأحول،+س!أ+30،3لأ)ءيا،(،.اس!.3.عثاس!4!!477،!حكاههم!314ح

أ+لماس!7ع3ألأ،س!3"كاكه،افى08.

16.+حول7عأصاياهه*،+ع+أح"س!3!خولش!م*لاكاس!س!4ا،ش!حأمألاس!!53!3خحش!أ!"-

أ،++س!س!،+أ3أأ(لا(،304ا،،+س!اولأس!ياحا3أ44،+هيالأع!ع849.1.3

26.ع!حول!اصاصأ5!ول.،ا+1013ص!43ح3حيااس!3مم3،ح5يا!3س!+4!،!3!أ13وفى6.

36.ي!حس!أساسأطهـ7ولل!01ص!مح!55!ولولس!ولكلهـ+*.،!أأ،ح+ه+اكس!3س!4ثا3لاول-

؟5اح3،ول.اث!مم5أ+5891.

.64!"اطهـساحلاه5ول.،س!كأس!133،+حاس!4ا،س!حق،لماس!م!ح5اا0،،)ح3اهآ2أولح3س!4

ا،لم،،ح++هأ+*س!اأحمأ+أ!اس!أ،كاه!اكا،اه+اس!4+!،7591.

56.ح*أصالأهك!.3.،،!،زكا،34،ول"34ا،+ححلأس!"هاس!4أس!س!4ا،15ا،+!.

.66ح*ألالأهل!.3.،أ+،،3اكاماث!!4-++61ع،،+!4ثاا،+عحلأحا"هس!4اس!4حا،13ا+ث!.

56.ح*أدأسأهكأ.سأ.!عيا++لماكا!ع01!ا+5حس!،،"30،31أ+أ!صاح+اخ74ءلماحالأ+لاهع161،

لأ*س!353كاا3ير3.
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.68حه+لأص!أحلاولل!.،كاهاس!أ7أاأأ،كا!+هكلهـ،334لا3أس!4حالألأ!ة+ه.ح

96.حه+لال!لألاكهـس!1.5!لأشأأ7أاأ3اث!أ+هءياع2اس!3333لأ3أعول3(س!اح3،!لأ!أ+ها+عك!.

07.ح5"++سأل!طعصأ.،ث!5لا3)!4أس!3س!،أه+س!4،"أحأأهول+4أص!!+ءحلاح)"هح4أ4ءلا

43،4ح؟ص!5هاك!أح،3.س!.!.س!.،!3!أث!،2691.

.71طهـ++ول!.!3!\.*.طهـ+ح*اأ+ل!30،3مه4+أ"لا4،*س!؟،،+،3ءأ-+ه!

هلا!،طهـ3أ!"لما16.ث!هلما3ح،او26.

.72أ"أ+س!*ه3"ولمه4ياعأيا30،3لأمهأء3س!ولس!،س!ح.4،+لا+كا.3.!ه!.).م!

!!ه*+،".عس!+ه31؟،س!ي"ء!!+)ا+ثهعس!!3891.33.

37.يلالأهول3تم.\عسا43أس!لاكايص!)"كاس!أ!9س!؟،حا!ص!لماهأ!5ز-3س!؟لأ419110ق!!0791.5

.74!لأكهـوللألا.7-0،حهلاح*ول3،ش!أ"0،3اأث!س!مثا4لاع)4أ،3س!4ي"+4.4ء3

"س!حع.7991؟!عق3.

57.!وللأولصلأ.-!لا.،"لاس!ث!أمه+43حس!ياأمآس!33،".506،ول!7:34+،،ول+-

كا!اع3س!4س!3شأ3ح3ح"ح3أول(ص!34أ3س!أ"اأ!أكاس!33(5)،ح4.ولحح"حءع"ح3لما3حا3حأ7أ)-

أ(كاكاأ+هثه31!عأ8791.3

67.عك!س!اول"س!لأ.ل!.،أ+3اأهس!43ح1،ءخقلا،3ح)ح4لا51،ش،!84913.

77.ل!.!.ع.صأ.،5!مول4!أس!أ،++هأ،س!م+5لاحس!امحمه4أ4لاس!صأ043لماس!51،33)75.،

ول!ولا91،3!5.

87.ل!ول!"+5الالم0،،،+ألأكاثا1،!س!س!لأح(ه"ح!4أ04آ113*!.

97.ا+حولي!72وللاول.،ححس!33ثا،-5،35!أ+كا!أ+ح3،حولس!34"ءولي+ح*ص!أ4ح3،

اكاهـاأ+مك63914.

.08ال!لأكهـسأسا105لأسأأس!3+حس!س!كات!ا"9أ++س!اع43،1أأش!*"أأ9لاح4لا+لأهحولأ"+ع3اع

خ.4س!4ا4هآ+أ،كاهه+خ"لأ!،هاهأ!4لماس!،"س!أ+حس!اأ5كاةس!؟اس!ا!3*لماس!ااس!27913.

18.ل!اسأسأس!!.،03لا13ثه4أءس!3(أ+هس!4اأول،3أه3ع4ح41،س!ح؟+أ،لاعاا!أش!4!ح،

س!4.!اكاأأ+7891،34.

!5.2"لاه553+الاس!.،سآلا37أثه53لاحع4لا++هةس!3،سا3س!"عياس!س!ملمص!ا5*72!،5991.

38.ل!+ألاسأعل!.،ولأ031أحمحءخ.ا!"+هس!34+لا+خ341أ+ه5غحقح،ث!،31!++ثه-م

أ+ه،63،!أ75913.

48.)0511لألأ+عح.،سأ،خحقألاحم)حمأع،8لماس!3أ!ك!ذ-س!؟0*3،356!عأ6913فى.

8؟.اطهـ"عولك!.!أي!3أأهس!!لا+أ7ح3ثاس!ااس!4ح3ء"أمآس!3.33س!؟!س!331ق!!15فى18.

68.اكايم!+ولح.،،ح!س!!3،ل!.،،،+343+ححلأحاه3"لماحأثهلأ+أس!7م3اثهأثا.

78.**صك!!35ع.فى..3الا4أح3أ+أ؟س!)3ا!،6أأحس!68ح31حأس!ولحس!5،ولولحاحاثا+

ا+لااس!7لأ،أ!0هم!أس!01،(لاافى؟8.

.88طهـط!7+"ع."،ء"+)-)؟+كح4كاسهس!ألا!4عه،ع؟س!3أأثا516ح+"يلااافى.78
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فى8.كهـصأ!7+"ص!.الاأ.لاه!34أهلاا!حس!3أأع.الاع31+س!س!+ء3!+)+ا،(5"هس!!س!م7لاس!

س!موليس!)5ه،كاا!لأ6691.12.0

فى05سأصا*353.،؟+حولس!!؟ءم)5لأ:هآهس!الاأثهأ+!،5"ه،3+!3+ثاس!لما+ث!+-لألا

ك!5++سأ5ول04+،7891.

019يلاص!س!لأ"حول7.أل!.،س!"+ح،أ،،أول43+*؟،أعمء3!53"+ع،ولهأكاعأولول3اثه

يأولمه،+كاه!س!+3!ول4+لا43ه+،سأه+04+،6891.

29.كهـاللاولأ،ولول!كااح3س!4س!3س!؟س!ح!؟ح3أ+،س!34أ3حأ"اأ+أ!3ح3(6)،س!4."س!-

س!؟س!"ء!س!ثه3لا3اعثاأح7أاأأكا!أ+ه313،833.0،3!!8791.

39.يم"،4+ش!41أ4لاس!س!ولش!*4أ،س!+!+ش!ع1س!54،لأثهاح،لمحثه؟كاةلأهاا+حول+ع43لا

س!+ع!هص!"،4حس!عكاح!3-+ح-*أطهـ41ح+س!!35!،س!س!!ثالاول،4أ؟أه،ثاس!3س!4-3!اول

أس!33)!ءس!)ا!أ.8891

49.لألأس!5!حلأول"ص!05،ولولحأ4+س!"،!يس!+اال!أس!ولكاث!4ولكا+35،ه+لأ!ولولأ-3

ل!53(آه+؟ححأاهلأ!ه،.)1،75*ههم3أكالما؟أس!+04+س!مكاحح3ح33،.!59911785.

59.!57*صك!،لا!"حح؟ص!3ح؟س!،"3ححأ41،لأ1،8270فىو5.

69.!كأولول+هول.،ول33لا.53ا!اأ!كا9691.34.

79.حولولول+هول.،!ول+ع!حيلا.+.ايلا30حا+ول1.3س!لأ3"ع+حأأحس!+ثا1

ا،*!"+ح3أ+ه؟"+س!أأح++حس!،كاس!(!!!س!،ل!ا!اأ*34!5791.

9!.أ!ع+ه*ك!!.!!ولول75ععل!.!س!صاأ؟حس!3مم،س!.4.حأ+ثاولع،كا!أمثهافى.96

5099!+طهـلاصأح+...،ا)أثا3كاطا-،4"ثه،،،5ولحلأحا55!س!4أ!5م31ا!+.

0155+ول"5!ح..،!!،اعه"2!!يأس!*ش!لماأس!7ثهاح.!أ4لأ+كطا0ا1أ051أحمأعكهس!5+خ-

س!40"أ3.3لاه3ا43أس!مءاأولهس!4ح.3اللاولول**كل+ا!ش!أول4ع،ل!اثهأ4.31،+!أمد3)؟و).

0151)حول+ص!1015!سأ+س!!خس!43لا+س!3"+ه؟ححي!1،+ح.ا+لةمأكاماحلاء*اح134).

.201كلل"+ع!ح.ل!،ثاس!7حالأس!اهاثةأ،3206+ه4ح!س!"عا"عح.كأ\أ!-!أ

أآ+ه+3أ3ح4كهـ،س!م؟ش!15ه3أح،!5لا19،أول3!خ4."5"ح-اأطثههمم+،.!!3أ!3891.

301."ولثه!-3+ول.؟!س!)*!ولطهـ".،سأ،هياس!73عا!:كاس!3أ4ا،س!4،ولا-؟ك!لألمة+!+

لأأولس!337أاخ4كلهـ،ا10"س!1891.

.401"ولع!53.".سأ،ااأ،5أهعمس!4ا،ث!اإخ!39عاعا!أ+7أ،+ح+هل!ع5ا،.اآشأأأ730خ!4ح-

!ولأافىح:4ا+33-أ،ل!301!هس!س!ع4أ+؟!هم(ياعأع51.)+ا+اعألمأأ،لاه3ا3لأ50"+أ+ا،5.أ-اأعيا

)اأ3الأآهلأمول33!أح3حأس!+حح!2107!ولأ.ا"51-769،1.21ولاع5!ل!لا+71ع5.1أالأ.الا78.

.501"ال!.طهـ*15اح+)أم.11031عس!4ا1ولأظ+ه-أ)+ه"عس!.4+ء"ح13+هح(ح5الا.

أ*123ح01االأ114فى.64

.57532601".5.+أكاأ.)0حأحخ-الاياأ031أع.ا1،1،+ا،1كالأجط.حا،!+1أ،لأا.المة!15.)(؟فى
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701."ع++ا"لأ.ا؟حلمةح+لاثا!7ص!3أأغ،اح3،+ثأ؟لم!*س!ألم4لاس!3+عس!،"لأك!ص!،ء+ح

،+س!5هه+كاأهأح،4+ك3،،ص!ا!+ء+431"؟أ031أس!مس!334أححولس!ح3.3هلا3)ثه4أس!!حاأ+ه

س!4الم".3عولكأح،!340ثه،!لةام19913.

801."ع++)ول7،01؟ألمةس!أ!!*4لاث!حص!يمثههأ+!اهه+س!ولس!ثا،،+ء13،أسأااح،499.1

افىه.ول!++("01.ش!37"هأ+كاأهس!،+لاس!خولأس!+!ض!1033لاص!؟حهلاشص!3ص!4

ا،لا3ء+ح39914-1.0.

0511"*لأهل!.)*ساص!اول!،5"03أ+!،ص!3أ!ثه41ا؟031أ3ح"اهأأ،4لاح،

حح+هه+أ4لماس!،ءحلااالماص!!ااس!،س!.34س!ألا1،!!ق85913.

111لأ".33سأي!!.،ام،ول40س!لماأأ+ه،ا*أ؟"30)أ"هح؟الا+أ،!+س!9علا،3!!أكها!29.

711.لأ"*س!77يه!.،!سأكهحأ+ص!حس!س!34ح؟14!+س!خ3،3لأ!كاالاس!أ،3ز-3س!؟لأ5

398.ق*ح09913.

311.كهـكلهـ"!طهـ1،01.3،،+ا3اا-ا1!ثه،،!،+س!س!ل!ح)هس!كا!4أ!هم+1314.

4.11لألاكهـ53وللأه3.،سأ؟5ا"لأكاس!ا!هأس!.لأ!ع1لما"س!3أ!3-زس!؟0*2131،قلا!؟691!.

3.511ح*++!لاولكاىع33"ح+ول!..!آع53حلثا3أأأول!،1072.،أ+لاس!337ألأ!

هآ+*ص!45ص!3"33،طهـلاثاأ1+،2991.

3.611"عع07،ثاهلا3ا!341عأحأ+هس!4،اس!ع،+س!،أ413"؟أاثاس!513،+ا135-

أشالا4أ+ها344310!1فى019

.3117حمأهصأصك!).)31،،1"ك!،،3+!4،))س!ل!س!س!4!"هأس!س!134،ا.+كاا

38.11لأه331.يم،أ+،،ث!كاةا!-لا!،،!"!3+كاه1"احلأحس!هألماش!!عس!4،سأ3)ا.+4

0911++ولهلأ".!صأع!وللأ.-.ح،لأس!حا!س!لاعا+ش!حأولك9ياس!،،3لأع"لاس!أ!3ث!-

س!ذ؟،لا3670،ع33أ63913.

.017+كهـ+*ه"."03ياث!كااس!4135أأ+ه!4،ا+031اس!مء+خلأ.اص!اس!4ثاعثاحأ+س!حس!331

0751،،3لأع163!ح1فى.57

121.+3"ص!ع+أ+لث!ول.\عصأ3س!4+!3!43حس!هلا+س!7س!3س!4ا1لأحم؟ش!اهأ!هس!،

!يثهملمة؟5لما،لأ+أ7حم3أأش!،791يه.

721.ي!+"لأس!وللا-كهـ"*(ل!*ع.،ص!كه4لماأ53ح4.يا+س!؟أثط،أهعم4لا5لأ؟3ح+ح

س!3خ!كاكهثاأح!ا"،ع.5حيالم،3ء+"!+ثه3913+.

ا23.+وللال!لاه*ل!.،عكأس!3(لمكطأ؟حك!س!3آمس!لمأ!لاس!*،خ.44لا"حهيح،013!حأ7915لا.

،12.لألاا7سأطهـ3"حا3،ل!+!43،ولا3*س!4ا،ولح.ا"س!اهأ!هس!،8791.

ا7026+طهـسأصاول.عص!س!صألا"!لا.ول،صأ،هأم+اءس!ا،حس!3أا،1س!مثطا،3.س!3

7.126وله*اه"ص!01،صأ3ح.ااأ!ا+5س!!لأأ"أء++س!،لأع،ع+!!ث!،افى.42

)75.27ولحه"عا+لأ01"لا،خ3لأأ!ح+ثهأحح11+ح،،3لأ!5لاح3الة3-زس!؟لأ5

847،عك1.31.1و37.

.178لأ"!*3ع5صاول..س!سا5الاولحكا!3.1احاع011،قي9+اح.اخاكه!33ألاعا.المة!.6113،).
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لفهرسا

توطئة

المجردالعددإلىالثكلمن:الأولالفصل-

الأولىالثرياتعندالعدديةوالحاسةالعذ

الأولىالعدوأنماطالنولتة

والعدالقياسأنظمةوتطورالأولىالمدنيات

مجردكعددالرقم

وعيلامسومر؟الأولىالأرقام:الثانىالفصل-

والعيلاميونالسومريون

الكتابةولادة؟الطينيةالألواحإلىالأغلفةمن

السومريةالأرقام

الستينيالعدنظامأصولحول

العيلاميةالأرقام

التاريخفيصفروأولالبابليون:الثالثالفصل-

الرافدينواديفيالقديمةالممالك

الباقيةوإنجازاتهمالبابليون

جديدعذنظامنحو

البابليانوالصفرالموضعيالعدنظام
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المصريةالأسطورة:الرابعالفصل-ا!3

لفراعنةامصر-ا

الرمزيةلأسطورةواالمصريةلانجازاتا-2

المصريةالأرقام3-

الحدشطالأرقامأصول:الخامسالفصل-

القديمالمثرقفيالموازيةالعذأنماط-ا

والأبجديةالفي!نيقيون2-

الرقميةالأبجديةقصة3-

الآراميةالخطةالأرقام-4

والهنداليونانإلىبابلمن5-

الرائد.ودورهمالعرب6-

المراجع
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